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THE LEADING SWIMMING POOL AND WELLNESS EVENTS

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ PISCINE CONNECT
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΙΞΙΑΣ
Η Piscine Connect του Οκτωβρίου 2020 ήταν τόσο επιτυχημένη που, κατόπιν ζήτησης από
τους επαγγελματίες του κλάδου και της Γαλλικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πισίνας
(FFP), η διοργανώτρια εταιρεία GL Event Exhibitions, πήρε την απόφαση να διοργανώσει
ξανά την Piscine Connect, την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021.
Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επαγγελματίες να ανακαλύψουν όλες τις
καινοτομίες της αγοράς, με σκοπό να διευκολυνθεί η δικτύωσή τους και η ανταλλαγή ιδεών.

Τις χρονιές όπου δεν διεξάγεται με φυσική παρουσία η Piscine
Global Europe, η Piscine Connect παρουσιάζει τις τάσεις, τις
αλλαγές και τις καινοτομίες του κλάδου. Εξυπηρετώντας τον
τομέα Pool & Spa, η Piscine Connect είναι μια ενδιάμεση λύση
και ένας εναλλακτικός τρόπος συνάντησης μέχρι την έκθεση με
φυσική παρουσία που θα πραγματοποιηθεί στις 15 - 18
Νοεμβρίου
2022.
Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους εκθέτες να τηρήσουν το
χρονοδιάγραμμα παρουσίασης των νέων προϊόντων. Η Piscine
Connect, συμβάν προσβάσιμο μέσω της εφαρμογής αλλά και της
διαδικτυακής πλατφόρμας, προσεγγίζει επίσης ένα ευρύτερο
κοινό, μερικές φορές πιο απομακρυσμένων γεωγραφικά
περιοχών ή και λιγότερο «κινητικό». Κατασκευαστές και
αγοραστές απ’ όλο τον κόσμο θα μπορούν έτσι να δικτυωθούν,
να συζητήσουν, να οργανώσουν επιχειρηματικές συναντήσεις
μέσω βιντεοκλήσης και να αναπτύξουν την επιχείρησή τους.
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Μια ηλεκτρονική
πλατφόρμα
αξιολόγησης των νέων
προϊόντων, για να
ανακαλύψετε εγκαίρως
τις καινοτομίες του
κλάδου.

Διαδικτυακά σεμινάρια από
ειδικούς του κλάδου,
συνεργάτες της έκθεσης
(ομοσπονδίες, ΜΜΕ ...) και
προμηθευτές που
παρουσιάζουν τις δικές τους
καινοτομίες.

« Chat room » που θα δίνει
τη δυνατότητα networking
μεταξύ των επαγγελματιών,
με σκοπό την εδραίωση και
την ανάπτυξη
επιχειρηματικών επαφών.

Μια πλατφόρμα
διοργάνωσης διαδικτυακών
συναντήσεων ώστε να
δημιουργηθούν νέες
επαφές και επιχειρηματικές
ευκαιρίες.

Η Piscine Connect απευθύνεται στο σύνολο του κλάδου της πισίνας, των spa και της ευεξίας.
H Piscine Connect 2021, μια διαφορετική διαδικτυακή εμπειρία, θα είναι και πάλι το σημείο αναφοράς για συζητήσεις
και ανταλλαγές εμπειριών για ολόκληρο τον κλάδο της βιομηχανίας της πισίνας και της ευεξίας διεθνώς.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PISCINE CONNECT 2020

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ PISCINE CONNECT 2021 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ
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Για περισσότερες πληροφορίες:
Στέλλα Κουρή : secretariat1@ccifhel.org.gr , +30 210.36.25.545/516

Ακολουθήστε μας στα
social media

