
 

2 rendezvény – 12 válogatott nemzetközi szaktekintély – 6 gyakorlati műhelymunka 

 

ÖKO HOME ÖKOÉPÍTÉSZETI SZAKMAI KONFERENCIA & REGIO EARTH NEMZETKÖZI 

VÁLYOGÉPÍTÉSZETI FESZTIVÁL 2 rendezvény 1 belépővel. Elméleti és gyakorlati tudás & Kreditpontos 

szakmai rendezvény 

 

2022.08.19. Tengőd – Petőfi Sándor utca 137 

ÖKO HOME Expó és Konferencia - Természetes megoldások a mai építőipari kihívásokra. 

Az ÖKO HOME Expó és Konferencia, immáron ötödik alkalommal kerül megrendezésre, melynek 

küldetése, a legújabb ökoépítészeti trendek és technológiák hiteles bemutatása területük legnagyobb 

nemzetközi szaktekintélyeinek köszönhetően. 

A konferencia küldetése: A mai környezetterhelő építési technológiák és építőanyagokkal szemben 

megmutatni a természetes építőanyagokkal történő építésben rejlő lehetőségeket. Olyan, a 

mindennapokban is használható tudást és szempontokat adni, melyek elősegítik a legmegfelelőbb 

anyag-és techhológiaválasztást, kiemelt hangsúlyt fektetve a lakók és az épület használóinak 

egészségére.  

A természetes építőanyagok minden tekintetben képesek megfelelni a mai kor építészeti kihívásainak 

és elvárásainak, úgy hogy közben esélyt adnak a jövő generációinak arra, hogy minőségi 

környezetben élhessenek. 

 

Az ÖKO HOME Expóról néhány gondolat: 

2017-óta kerül megrendezésre, minden alkalommal 120-160 fős részvétellel, és több mint 500 fős 

új feliratkozóval, így mára 3500 regisztrált email címünk van. Saját kiadványunk az ÖKO HOME 

Magazin a jövőben negyedévente hozza el az érdeklődőknek a legújabb ökoépítészeti trendeket és 



technológiákat, különleges új projekteket mutat be.  Saját, zárt ÖKO HOME támogatói csatornánk 

van, ahol a tagok megtekinthetik az eddigi konferencia előadásait és új másoknak nyilvánosan nem 

hozzáférhető videós tartalmakat. 

 

ÖKO HOME EXPÓ kiállítói csomagajánlat – Silver csomag 

A silver csomagot választó támogatóink lehetőségeket kapnak a rendezvény 

weboldalán  logóval történő megjelenésre: www.okohomeexpo.hu  támogatóink részlegen, 

mely 1 évig lesz elérhető, azt követően az online tudásbázisban kerül tárolásra 

 

Megjelenés az ÖKO HOME tanácsadói füzetben (nyomtatott kiadvány 200 példányban, és 

digitiálisan is elérhető a tudástárunkban), mely egy nyomtatott kiadvány, érdekes 

épületbemutatókkal, technológiai leírásokkal és cégregiszterrel. Minden résztvevő megkapja a 

rendezvényen - a Silver csomagban cégregiszterben kapnak megjelenést: cégnév, elérhetőség 

és egy párszavas leírással pl. szlogen- mint egy névjegykártya. 

 

Szórólap elhelyezési lehetőség a résztvevők részére készített ÖKO HOME táskában. 

 

 

 

 
Silver csomag ára: 75.000 Ft + Áfa 

 

 
 

http://www.okohomeexpo.hu/

