
11η ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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Chem22

Προμηθευτές Εργαστηρίων Βιομηχανίας, Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων, Κέντρων Ερευνών & Ανεξάρτητων Εργαστηρίων
Προμηθευτές Εξοπλισμού & Τεχνολογίας Επεξεργασίας
& Συσκευασίας Χημικών Προϊόντων
Προμηθευτές Χημικών Υλών
(Α’ Υλών, Ημικατεργασμένων & Τελικών Χημικών) 
Πάροχοι Υπηρεσιών

Suppliers of Laboratory Equipment for Industry, Education, 
Research Centers and Independent Laboratories
Suppliers of Equipment & Technology for Processing & 
Packaging of Chemical Products
Suppliers of Chemical Materials (Raw, Semi�nished & Final 
Chemicals)
Service Providers

Ecolink22  

Προμηθευτές Εξοπλισμού & Τεχνολογίας Επεξεργασίας 
Αέρος, Νερού, Αποβλήτων
Πάροχοι Υπηρεσιών

Suppliers of Equipment & Technology for Processing of Air, 
Water, Waste
Service Providers

HealthLab22

Προμηθευτές Εργαστηριακού Εξοπλισμού Ιατρικής, 
Φαρμάκων, Παραφαρμάκων & Δερμοκαλλυντικών
Προμηθευτές Καινοτόμων Ιατρικών Συσκευών
Προμηθευτές Σύγχρονου Εξοπλισμού Παραγωγής, 
Συσκευασίας, Αποθήκευσης, Διακίνησης & Ανακύκλωσης 
Προϊόντων Υγείας
Προμηθευτές Εξοπλισμού & Προϊόντων Βιοεπιστημών
Πάροχοι Υπηρεσιών

Suppliers of Medical, Pharmaceutical, Parapharmaceutical
& Cosmetological Laboratory Equipment
Suppliers of Innovative Medical Devices
Suppliers of Modern Equipment for Production, Packaging, 
Storage, Distribution & Recycling of Health Products
Service Providers

•
•
•
•
•
•
•
•

•
••
••
•
••
•

•
•
•
•

ΕΚΘΕΤΕΣ/EXHIBITORS
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ΕΚΘΕΜΑΤΑ

• Εργαστηριακός εξοπλισμός για την βιομηχανική , ερευνητική, 
εκπαιδευτική, ενεργειακή, φαρμακευτική και κλινική 
Χημεία, οργανική, ανόργανη και αναλυτική χημεία, τις 
δοκιμές, την βιοτεχνολογία και τον ποιοτικό έλεγχο πρώτων 
υλών και τελικών προϊόντων, την χρωματογραφία, την 
φασματογραφία, την μετρολογία, την τοξικολογία και την 
επεξεργασία μικροσκοπικής και οπτικής εικόνας, αναλώσιμα, 
αντιδραστήρια, συστήματα εργαστηριακών δεδομένων και 
αρχειοθέτησης

• Πρώτες και βοηθητικές ύλες, ημιτελή και τελικά χημικά για 
όλες τις βιομηχανικές εφαρμογές, την αγροτική παραγωγή, 
τις δημόσιες εταιρείες, τους επαγγελματικούς χώρους, τα 
εργαστήρια, το νερό, το περιβάλλον και την ναυτιλία

• Συστήματα και εξοπλισμός παραγωγής, επεξεργασίας, 
συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης φαρμάκων, 
καλλυντικών, απορρυπαντικών, ειδών καθαρισμού και 
συντήρησης, πετρελαιοειδών, χρωμάτων, ειδικών χημικών 
προϊόντων και υλικών, βελτιωτικών και συμπληρωμάτων 
διατροφής, τεχνολογία χημικής και βιομηχανικής αντίδρασης, 
χημική μηχανολογία, τεχνολογία αναμίξεων και διαχωρισμού 

• Συστήματα αυτοματισμού χημικών διεργασιών όπως όργανα 
μέτρησης, ελέγχου, αντλίες, βαλβίδες, σωληνώσεις, φίλτρα, 
συστήματα καθαρισμού, πεπιεσμένος αέρας, ψύξη, ρομποτική 
( το εργαστήριο του μέλλοντος) και νανοτεχνολογία χημικών, 
υλικών, τροφίμων και περιβάλλοντος

• Εξοπλισμός επαγγελματικής και εργασιακής ασφάλειας 
όπως ενδυμασίες, μάσκες, μπότες, γάντια, κράνη, συστήματα 
πυρανίχνευσης  και πυρασφάλειας, φαρμακεία, πρώτες 
βοήθειες κλπ.

• Πάροχοι υπηρεσιών χημείας όπως κέντρα ερευνών, ινστιτούτα, 
πανεπιστήμια, τει, σχολές, φορείς διαπίστευσης, ιδιωτικά και 
ανεξάρτητα εργαστήρια, εταιρείες λογισμικού εργαστηρίων 
και χημικών επιχειρήσεων, επιστημονικές ενώσεις, τεχνολόγοι, 
σύμβουλοι, νεοφυείς επιχειρήσεις έρευνας, τεχνολογίας και 
ρομποτικής, περιοδικά και διαδικτυακοί κόμβοι 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

• Στελέχη, επιστήμονες και προσωπικό εργαστηρίων 
βιομηχανικών εταιρειών, ιδιωτικών και ανεξάρτητων 
εργαστηρίων, κρατικών εργαστηρίων και εργαστηρίων 
κέντρων ερευνών, ινστιτούτων, πανεπιστημίων, τει και 
σχολών

• Ιδιοκτήτες, διευθυντές αγορών/προμηθειών, χημικοί, 
χημικοί βιομηχανίας, χημικοί μηχανικοί, βιοχημικοί, 
βιολόγοι, βιοτεχνολόγοι, γεωπόνοι, γεωλόγοι, κλινικοί 
χημικοί, περιβαλλοντολόγοι, υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου, 
πειραμάτων και δοκιμών, καθηγητές, φοιτητές, βοτανολόγοι, 
νανοτεχνολόγοι, τεχνολόγοι τροφίμων, μηχανικοί, 
μετεωρολόγοι, ερευνητές, φυσικοί, ηλεκτρονικοί, πυρηνικοί, 
μεταλλειολόγοι, τεχνικοί, έμποροι

• Εταιρείες τροφίμων, ποτών, οίνου, μελιού, γάλακτος, 
γεωργίας, φαρμάκων, καλλυντικών, ιατρικών, χρωμάτων, 
απορρυπαντικών, καθαριστικών, νερού, λιπαντικών, 
πετρελαιοειδών, μετάλλου, χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού, 
μελανιού, δερμάτων, υφασμάτων , οικοδομικών, χημικών, 
έρευνας & τεχνολογίας

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

• Χορηγία & Οργάνωση Συνεδρίων ή Συμποσίων ή Ημερίδων από 
Φορείς ή Περιοδικά ή Εκθέτες

• Διοργάνωση Έκθεσης  Ecolink22, Έκθεσης Επεξεργασίας Νερού 
& Αποβλήτων

• Διοργάνωση της Ειδικής Ενότητας HealthLab, Εργαστηριακός 
Εξοπλισμός & Τεχνολογία Υγείας & Βιοεπιστημών.

• Διοργάνωση Έκθεσης Syskevasia22, 17ης Διεθνής Έκθεσης 
Συσκευασιών, Μηχανημάτων, Εκτυπώσεων & Logistics

• Διοργάνωση Έκθεσης Plastica22, 11ης Διεθνής Έκθεσης 
Πλαστικών, Μηχανημάτων, Καλουπιών & Ανακύκλωσης
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EXHIBITS

• Lab equipment for industrial, research, educational, energy, 
pharmaceutical and clinical chemistry, organic, inorganic and 
analytical chemistry, for experiments, for biotechnology and for 
quality control of raw materials and �nished products, for 
chromatography, for phasmatography, for metrology, toxicology 
and for the processing of microscopic and optical image, 
consumables, reagents, lab data systems

• Raw and supplementary material, semi�nished and �nal 
chemicals for all industrial applications, agricultural production, 
public companies, professional premises, the laboratories, the 
water, the air, the environment and the marine

• Systems and equipment for production, processing, packaging, 
storage and distribution of pharmaceuticals, cosmetics, 
detergents, cleaning and maintenance goods, oil products, 
paints, special chemical products and materials, enriching food 
products, technology of chemical and industrial reaction, 
chemical engineering, mixing and separation technology

• Automation systems for chemical processing such as 
measurement instruments and control, pumps, values, �lters, 
cleaning systems, compressed air, freeze, robotics (the future 
lab) and nanotechnology for chemicals, materials, food and 
environment

• Equipment for professional and work safety such as uniforms, 
masks, boots, gloves, helmets, �re safety systems, �rst aid, etc.

• Chemical service providers such as research centers, institutes, 
universities, technical schools, certi�cation organizations, 
private and independent laboratories, software companies for 
labs and chemical companies, scienti�c unions, technologists, 
consultants, start-up companies of research, technology and 
robotics, journals and internet services

VISITORS

• Managers, scientists and personnel for laboratories of 
industrial companies, private and independent labs, 
government labs and labs for research centers, institutes, 
universities and technical schools

• Owners, buyers/ supply managers, chemists, industrial 
chemists, chemical engineers, biochemists, biologists, 
biotechnologists, agriculturists, geologists, clinical chemists, 
environmentalists, managers of quality control, experiments 
and trials personnel, professors, students, botanists, 
nanotechnologists, food technologists, engineers, 
meteorologists, researchers, physicians, electronics, 
nuclearists, metallurgists, technicians, merchants

• Companies of food, beverages, drinks, wine, honey, milk, 
agriculture, pharmaceuticals, medicine, paints, detergents, 
cleaning materials, water, lubricants, oil, metals, paper, glass, 
plastics, inks, leather, clothing, construction materials, 
chemicals, research & development

PARALLEL EVENTS

• Sponsoring & Organization of  Congresses or  Conferences or 
Day-Conferences from  Associations or Magazines or 
Exhibitors• Organization of Ecolink22, Exhibition of Water & Waste 
processing• Organization of HealthLab22, Special Sector of of Laboratory 
Equipment & Technology of Health & Biosciences• Organization of Syskevasia22, 17th International Exhibition of 
Packaging, Machines, Printing & Logistics• Organization of Plastica22, 11th International Exhibition of 
Plastics, Machines, Moulds & Recycling 
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ΕΚΘΕΜΑΤΑ

• Συστήματα, Μηχανήματα και Συσκευές Διαχείρισης 
Βιομηχανικών, Αγροτικών, Κτηνοτροφικών, Αλιευτικών, 
Αστικών, Οικιακών, Νοσοκομειακών, Ξενοδοχειακών και 
Οικοδομικών Αποβλήτων & Ακαθάρτων.

• Μέσα Συλλογής , Μεταφοράς, Επεξεργασίας & Αποθήκευσης 
Απορριμμάτων, Αποβλήτων & Τοξικών.

• Μηχανήματα & Μέσα Απόφραξης, Αποτέφρωσης και 
Κομποστοποίησης

• Δοσομετρικά & Γεωτρητικά Συστήματα, Αντλίες, Σωληνώσεις, 
Βαλβίδες, Όργανα και Αυτοματισμοί Υγρών

• Μέσα Ατομικής Προστασίας και Πυροπροστασίας

• Υπηρεσίες Χημικών Αναλύσεων Αποβλήτων Νερού και Αέρα

• Βιομάζα, Βιοενέργεια, Βιοκαύσιμα

• Συστήματα, Τεχνολογίες και Συσκευές Ανίχνευσης Αερίων, 
Ατμοσφαιρικών Ρύπων, Ελέγχου Οσμών, Ηχορύπανσης, 
Μείωσης & Απαγωγής Καυσαερίων & Κόνεων, Φίλτρων Αέρα.

• Συστήματα, Μηχανήματα, Τεχνολογίες & Χημικά Επεξεργασίας 
Πόσιμου & Βιομηχανικού Νερού, Εξοικονόμησης Υδάτινων 
Πόρων, Αφαλάτωσης, Αποσκλήρυνσης, Αποχλωρίασης, 
Απιονισμού και Αντιρύπανσης Θαλασσών, Λιμνών, Ποταμιών 
& Κολυμβητηρίων.

• Νανοτεχνολογία Περιβάλλοντος

• Περιβαλλοντικοί και Οικολογικοί Φορείς, Κέντρα Ερευνών, 
Εταιρείες Περιβαλλοντικών Μελετών, Περιοδικά, Sites, 
Πάροχοι Περιβαλλοντικών Λογισμικών & Οργανισμοί 
Ελαχιστοποίησης Αποβλήτων.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

• Περιφέρειες & Δήμοι• Βιομηχανίες, Εργοστάσια, Αγροτικές & Κτηνοτροφικές Επιχειρήσεις• Ξενοδοχεία• Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις• Τεχνικές, Εμπορικές & Μεταφορικές Εταιρείες• Δημόσιες Υπηρεσίες & Οργανισμοί• Νοσοκομεία• Περιβαλλοντικοί Φορείς• Πανεπιστήμια, ΤΕΙ• Εταιρείες Ύδρευσης & Αποχέτευσης• Εργαστήρια Αναλύσεων• Επιχειρηματίες, Τεχνικοί Διευθυντές, Περιβαλλοντολόγοι, 
Οικολόγοι, Χημικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί, Βιολόγοι, 
Γεωλόγοι, Γεωπόνοι, Αρχιτέκτονες• Καθηγητές, Φοιτητές, Μελετητές, Σύμβουλοι & Επενδυτές

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

• Χορηγία & Οργάνωση Συνεδρίων ή Συμποσίων ή Ημερίδων από 
Φορείς ή Περιοδικά ή Εκθέτες

• Διοργάνωση Έκθεσης  Chem22, 11ης Έκθεσης Χημικών, 
Εξοπλισμού, & Ποιοτικού Ελέγχου

• Διοργάνωση της Ειδικής Ενότητας HealthLab, Εργαστηριακός 
Εξοπλισμός & Τεχνολογία Υγείας & Βιοεπιστημών.

• Διοργάνωση Έκθεσης Syskevasia22, 17ης Διεθνής Έκθεσης 
Συσκευασιών, Μηχανημάτων, Εκτυπώσεων & Logistics

• Διοργάνωση Έκθεσης Plastica22, 11ης Διεθνής Έκθεσης 
Πλαστικών, Μηχανημάτων, Καλουπιών & Ανακύκλωσης
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EXHIBITS

• Systems, machines and apparatus for handling of industrial, 
agricultural, animal, �shing, urban, house, hospital, hotel and 
building waste and refuse

• Means for collection, transport, processing and storaging refuse, 
waste and toxics 

• Machines and means for draining, incineration and composting.

• Dosing and drilling systems, pumps, piping, valves, instruments 
and liquid automations 

• Equipment for restoration of landscape and beaches.

• Equipment for self protection

• Services for chemical analysis of waste, water and air.

• Biomass, bioenergy and biofuels

• Systems, technologies and apparatus for tracking gases, 
atmospheric pollutants, odor control, noise pollution, reduction 
and removing combustion gases and dusts, air �lters 

• Systems, machines, technologies and chemicals for processing, 
saving, desalting, dehardening, dechloronazing, deioanazing, 
antipollution of drinking and industrial, sea, lakes, rivers and 
swimming pools water

• Systems, machines, means and presses for processing and 
recycling of such packaging materials as plastics, paper, glass, 
aluminum, tin and wood, electric & electronic apparatus, paper 
products, such as newspapers, journals, lea�ets, etc, chemical 
products, batteries, inks, etc.

• Environment nanotechnology

• Environment and ecology entities, research centers, 
universities, environmental study companies, journals, 
sites, environment software providers and waste reduction 
organizations

VISITORS

• Districts and municipalities

• Industries, factories, agricultural and animal raising companies

• Hotels

• Marine companies

• Technical, commercial and transport companies 

• Governmental service providers and organizations

• Hospitals

• Environmental entities

• Universities and technical colleges 

• Water and drain supply companies

• Laboratories

• Businessmen, technical managers, environmentalists, 
ecologists, chemists, chemical engineers, engineers, biologists, 
geologists, agriculturists, architects

• Professors, students, researchers, consultants, investors

PARALLEL EVENTS

• Sponsoring & Organization of  Congresses or  Conferences or 
Day-Conferences from  Associations or Magazines or 
Exhibitors• Organization of Chem22, 11η Exhibition of Chemicals, 
Equipment & Quality Control• Organization of HealthLab22, Special Sector of Laboratory 
Equipment & Technology of Health & Biosciences• Organization of Syskevasia22, 17th International Exhibition of 
Packaging, Machines, Printing & Logistics• Organization of Plastica22, 11th International Exhibition of 
Plastics, Machines, Moulds & Recycling 
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ΕΚΘΕΜΑΤΑ
Εργαστηριακός Εξοπλισμός Ιατρικής, Φαρμάκων, 
Παραφαρμάκων και Κοσμετολογίας.

• Αναλυτικά, επιστημονικά, ηλεκτρονικά, διαγνωστικά και 
μικροσκοπικά όργανα• Όργανα καλλιέργειας κυττάρων, ποιοτικού ελέγχου, 
ομογενοποίησης και τοξικολογίας• Συσκευές & μικροσυσκευές ψύξης, απόσταξης, διήθησης, 
δοκιμών, μέτρησης & ζύγισης• Συστήματα ψηφιακής απεικόνισης• Εργαστηριακός νανοτεχνολογικός & ρομποτικός εξοπλισμός•Χημικά, αντιδραστήρια, ραδιοϊσότοπα• Εξοπλισμός υγιεινής εργαστηρίων• Εξοπλισμός ασφάλειας εργαστηρίων• Εργαστηριακά πλαστικά & γυάλινα είδη• Επίπλωση εργαστηρίων• Εργαστηριακά αναλώσιμα & προϊόντα επαγγελματικής 
ενδυμασίας • Εργαστηριακά προγράμματα software & hardware• Πρώτες ύλες και πειραματόζωα• Άλλα όργανα & συσκευές εργαστηρίων

Νέες Τεχνολογίες, Πρωτότυπα και Καινοτόμα Προϊόντα

• Μεγάλα ή εξειδικευμένα ημεδαπά ή αλλοδαπά εργαστήρια 
έρευνας & ανάπτυξης φαρμακευτικών, κοσμετολογικών και 
ιατρικών προϊόντων• Ανακάλυψη και Ανάπτυξη καινοτόμων φαρμακευτικών,  
παραφαρμακευτικών, συμπληρωμάτων διατροφής και 
δερμοκαλλυντικών προϊόντων• Αποστειρωτικά, αντισηπτικά, απολυμαντικά, ψυκτικά και 
ιατρικά αέρια• Σύγχρονος εξοπλισμός παραγωγής, συσκευασίας, 
αποθήκευσης και διακίνησης φαρμάκων, παραφαρμάκων και 
συμπληρωμάτων διατροφής.• Συλλογή & διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών & νοσοκομειακών 
αποβλήτων• Νέα προϊόντα ομοιοπαθητικής, φυτοθεραπείας & βελονισμού• Αναλώσιμα, προϊόντα μιας χρήσης & επαγγελματικά ενδύματα• Προληπτική ιατρική & τηλεϊατρική• Νοσοκομεία & Ιατρικά κέντρα που προσφέρουν νέες 
θεραπευτικές λύσεις

Εξοπλισμός & Προϊόντα Βιοεπιστημών για:

• Βιολογική & βιοτεχνολογική ιατρική έρευνα•Καρδιολογική & βιοφυσική βιολογία• Διαγνωστική, θεραπευτική κλινική & γενετική βιολογία• Φαρμακευτική βιολογία & βιοτεχνολογία• Γεωργική και διατροφική βιολογία

• Μοριακή, αναλυτική, χημική & συνθετική βιολογία• Μικροβιολογία• Ζωϊκή, θαλάσσια, ενεργειακή, βιομηχανική, βοτανική, 
νανοτεχνολογική και περιβαλλοντική βιοτεχνολογία.

Υπηρεσίες

• Λογισμικά & συστήματα αρχειοθέτησης• Ινστιτούτα, κέντρα ερευνών, ιατρικές σχολές, κρατικοί 
οργανισμοί• Φορείς & εταιρείες πιστοποίησης• Εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, μελετών, έντυπων & 
ηλεκτρονικών εκδόσεων• Συλλογικά επιστημονικά & συνδικαλιστικά όργανα εταιρειών• Συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, clusters

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

• Κρατικά νοσοκομεία, πολυιατρεία, ιατρικά κέντρα, 
διαγωνιστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές, εργαστήρια, κέντρα 
υγείας• Φαρμακευτικές, παραφαρμακευτικές, κοσμετολογικές & 
ιατρικές εταιρείες• Φαρμακευτικοί συνεταιρισμοί, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία• Ινστιτούτα, κέντρα ερευνών, πανεπιστήμια, ΤΕΙ• Υπουργείο Υγείας, ΕΟΠΠΥ, ΠΕΔΥ, ΕΟΦ, ΚΕΛΠΝΟ, ΙΚΑ, κλπ• Ιατροί όλων των ειδικοτήτων, νοσοκομειακοί, διαγνωστικοί & 
κλινικοί ιατροί• Εργαστηριακοί και κλινικοεργαστηριακοί ιατροί• Ιατρικοί βοηθοί, ιατρικοί επισκέπτες, νοσηλευτικό προσωπικό, 
ομοιοπαθητικοί, φυσιοθεραπευτές• Διευθυντές & προσωπικό εργαστηρίων• Επιχειρηματίες, κατασκευαστές, αντιπρόσωποι, έμποροι, 
διακινητές, τεχνικοί διευθυντές• Επιστήμονες, ερευνητές, καθηγητές, αναλυτές & σύμβουλοι• Επιστημονικές ενώσεις, σύλλογοι & σύνδεσμοι• Άλλοι σχετικοί επαγγελματίες & επιστήμονες

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ• Χορηγία & Οργάνωση Συνεδρίων ή Συμποσίων ή Ημερίδων από 
Φορείς ή Περιοδικά ή Εκθέτες• Διοργάνωση Έκθεσης Chem22/Ecolink, 11ης Έκθεσης Χημείας, 
Εξοπλισμού, Ποιοτικού Ελέγχου, Επεξεργασίας Νερού & 
Αποβλήτων.• Διοργάνωση Έκθεσης Syskevasia22, 17ης Διεθνής Έκθεσης 
Συσκευασιών, Μηχανημάτων, Εκτυπώσεων & Logistics• Διοργάνωση Έκθεσης Plastica22, 11ης Διεθνής Έκθεσης 
Πλαστικών, Μηχανημάτων, Καλουπιών & Ανακύκλωσης
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EXHIBITS
Laboratory Equipment for Medical, Pharmaceuticals, 
Parapharmaceuticals & Cosmetology

• Analytical, scienti�c, electronic, diagnostic and microscopic 
instruments• Instruments for cell culture, quality control, homogenizing and 
toxicology• Apparatus and micro apparatus for freezing, distillation, 
�ltration, tests, measurement and weighing• Digital image systems• Nanotechnology and robotics laboratory equipment• Chemicals, reagents, radioisotopes• Hygiene laboratory equipment• Laboratory safety equipment• Laboratory plastic and glass products• Laboratory furniture• Laboratory consumables & professional clothing products• Software and hardware laboratory programs• Raw materials and experimental animals

New Technologies, Original and Innovative Products

• Large or specialized national or foreign laboratories for research 
and development of pharmaceutical, skin cosmetics and medical 
products• Inventing and developing innovative pharmaceuticals, 
parapharmaceuticals, food supplements and skin cosmetic 
products• Sterilization, antiseptic, disinfection, cooling products and 
medical gases• New equipment for production, packaging, storage and 
distribution of pharmaceuticals, parapharmaceuticals and food 
supplements• Collection and handling dangerous medical and hospital wastes• New products for homeotherapy, herbal therapy, acupuncture etc.• Consumables, one use products and professional clothing• Preventive medicine & telemedicine• Hospitals and Clinics o�ering new curative solutions

Bioscience Equipment and Products for

• Biological and biotechnological medical research• Heart and biophysics biology• Diagnostics, curative clinical and genetic biology• Pharmaceutical biology and biotechnology• Agricultural and food biology• Molecular, analytical, chemical and synthetic biology• Microbiology

• Animal, marine, energy, industrial, botanic, nanotechnologic 
and environmental biotechnology

Services

• Software and data �ling systems• Institutes, research centers, medical universities, 
governmental organizations• Certi�cation companies• Companies of e-commerce, studies, printing and electronic 
publications• Scienti�c and company syndicate entities• Cooperatives and clusters

VISITORS• State hospitals, polyclinics, medical centers, diagnostic 
centers, private clinics, laboratories, health centers• Pharmaceutical, parapharmaceutical, cosmetologic and 
medical companies• Pharmaceutical cooperatives, pharmaceutical distribution 
companies, drug stores• Institutes, research centers, universities, technical schools• Ministry of health, state health entities• Specialists doctors of all kinds, hospital doctors, 
microbiologists, diagnostic & clinical doctors• Laboratory and clinocolaboratory doctors• Medical assistants, medical visitors, nursing personnel, 
hometherapists, physiotherapists• Laboratory managers and sta�• Businessmen, fabricators, agents, merchants, distributors, 
technical managers• Scientists, researchers, professors, students, analysts & 
consultants• Scienti�c unions and professional associations• Other relevant professionals and scientists

PARALLEL EVENTS• Sponsoring & Organization of  Congresses or  Conferences or 
Day-Conferences from  Associations or Magazines or 
Exhibitors• Organization of Chem22, 11η Exhibition of Chemicals, 
Equipment & Quality Control• Organization of Ecolink22, Exhibition of Water & Waste 
processing• Organization of Syskevasia22, 17th International Exhibition of 
Packaging, Machines, Printing & Logistics• Organization of Plastica22, 11th International Exhibition of 
Plastics, Machines, Moulds & Recycling
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ΕΚΘΕΜΑΤΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

•Πρώτες ύλες•Βοηθητικές ύλες όπως χημικά, πρόσθετα, διαλύτες, χρώματα, 
ρητίνες, κλπ.•Ημιτελή, ημικατεργασμένα πλαστικά πάσης μορφής•Τελικά πλαστικά προϊόντα οικιακής, τεχνικής, ηλεκτρολογικής, 
ηλεκτρονικής, υδραυλικής, ενεργειακής, ναυτιλιακής, 
αλιευτικής, αγροτικής, οικοδομικής, ιατρικής, αποθηκευτικής, 
διακοσμητικής, ψυχαγωγικής και αθλητικής χρήσης•Βιομηχανικά πλαστικά και εξαρτήματα•Plexiglass πλαστικά•Πλαστικά και ελαστικά δάπεδα•Πλαστικά νανοτεχνολογίας•Ανακυκλωμένα πλαστικά•Πλαστικοποιημένα προϊόντα•Υπηρεσίες για επιχειρήσεις πλαστικών, όπως λογισμικά 
συστήματα, σχεδιασμός•Κλαδικά περιοδικά, ιστότοποι, Φορείς και πρεσβείες

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

•Μηχανήματα επεξεργασίας και παραγωγής πλαστικών και 
ελαστικών•Μηχανήματα εκτύπωσης, λαμιναρίσματoς και πλαστικοποίησης 
πλαστικών και ελαστικών•Μηχανήματα ψύξης, εξαερισμού και κλιματισμού•Μηχανήματα ανακύκλωσης πλαστικών και ελαστικών όπως 
πρέσες, σπαστήρες, αναμικτήρες, κλπ.•Κατασκευή και επισκευή καλουπιών•Ανακαίνιση, επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων•Συμπληρωματικός εξοπλισμός όπως αεροσυμπιεστές, 
ρομποτικά, αντλίες, μεταλλικά εξαρτήματα μηχανημάτων 
πλαστικών, φίλτρα, συστήματα cad/cam, αυτοματισμοί, 
όργανα ποιοτικού ελέγχου και δοκιμών

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

•Επεξεργαστές πλαστικών και ελαστικών•Επεξεργαστές πλαστικής συσκευασίας•Εκτυπωτικές επιχειρήσεις•Χημικά, πρόσθετα, χρώματα, καταλύτες, μελάνια

•Μηχανουργικές, μεταλλευτικές, χαλυβουργικές επιχειρήσεις•Εταιρίες ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών•Εταιρίες σκαφών αναψυχής, ναυτιλιακές εταιρίες•Αγροτικές επιχειρήσεις•Οικοδομικές, διακοσμητικές, θερμομονωτικές επιχειρήσεις•Βιομηχανίες, βιοτεχνίες επίπλων, φωτιστικών•Εταιρίες τροφίμων και ποτών•Χονδρέμποροι, λιανέμποροι και αποθήκες πλαστικών•Τεχνικές εταιρίες•Super markets, mini markets, αλυσίδες καταστημάτων•Επισκευαστές και συντηρητές μηχανημάτων και καλουπιών•Ανακυκλωτές πλαστικών•Κατασκευαστές πλαστικών παιχνιδιών•Επιχειρήσεις κατασκευής πλαστικών εξαρτημάτων όλων των 
ειδών•Ιατρικές εταιρίες•Ξενοδοχειακές εταιρίες•Ξένοι επισκέπτες•Ιδιοκτήτες, διευθυντές, στελέχη, τεχνικοί, χημικοί, 
μηχανολόγοι, μηχανικοί, σχεδιαστές, περιβαλλοντολόγοι, 
κλπ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

•Χορηγία & Οργάνωση Συνεδρίων ή Συμποσίων ή Ημερίδων από 
Φορείς ή Περιοδικά ή Εκθέτες•Διοργάνωση Έκθεσης Chem22/Ecolink, 11ης Έκθεσης Χημικών, 
Εξοπλισμού, Ποιοτικού Ελέγχου, Επεξεργασίας Νερού & 
Αποβλήτων•Διοργάνωση της Ειδικής Ενότητας HealthLab, Εργαστηριακός 
Εξοπλισμός & Τεχνολογίας Υγείας & Βιοεπιστημών•Διοργάνωση Έκθεσης Syskevasia22, 17ης Διεθνής Έκθεσης 
Συσκευασιών, Μηχανημάτων, Εκτυπώσεων & Logistics
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EXHIBITS

MATERIALS SECTION

• Raw materials• Supplementary materials such as chemicals, additives, 
solvents, colors, resins, etc.• Semi-�nished, semi-processed plastics of all kinds• Final plastic products of home, technical, electric, electronic, 
hydraulic, power, marine, �shing, agricultural, construction, 
medicals, warehousing, decorative, recreational and sports 
application• Industrial plastics and accessories• Plexiglass• Plastic and rubber �oors• Nanotechnology plastics• Recycled plastics• Plasticized products• Plastic services such as software programs, designing, 
journals, web sites, associations and embassies

EQUIPMENT SECTION

• Processing and production machines for plastics and rubber• Machines for printing, laminating and plasticizing of plastics 
and rubber• Cooling, ventilation and air-conditioning machines• Recycling machines for plastics and rubber such as presses, 
trimmers, molding, mixing, etc.• Manufacturing and repair of moulds• Renovation, repair and maintenance of machines• Supplementary equipment such as air-compressors, robotics, 
pumps, plastic machine metallic parts, �llers, CAD/CAM 
systems, automations, quality control and testing instruments

VISITORS• Plastic and rubber processors• Processors of plastic packaging• Printing companies• Companies of chemicals, additives, colors, catalytes, inks• Mechanical, metallic and steel companies• Electronics, electrics and hydraulic companies• Recreation boat companies, marine companies• Agricultural companies• Construction, decoration, thermo-insulating companies

• Furniture and lighting companies• Food and drinks companies• Wholesalers, retailers and plastics warehouses• Technical companies• Supermarkets, minimarkets, chain stores• Repair and maintenance machines and moulds stu�• Plastic recyclers• Manufacturers of plastic toys• Fabricating companies of all kinds of plastic accessories• Medical companies• Hotel companies• Foreign visitors• Owners, CEO, managers, technicians, chemists, engineers, 
designers, environmentalists, etc

PARALLEL EVENTS• Sponsoring & Organization of  Congresses or  Conferences or 
Day-Conferences from  Associations or Magazines or 
Exhibitors• Organization of Chem22/Ecolink, 11th Exhibition of Chemicals, 
Equipment, Quality Control and Water & Waste processing• Organization of HealthLab, Special Sector of Laboratory 
Equipment & Technology of Health & Biosciences• Organization of Syskevasia22, 17th International Exhibition of 
Packaging, Machines, Printing & Logistics
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ΑΙΘΟΥΣΑ
HALL4

ΑΙΘΟΥΣΑ
HALL4

A01 59.5
A02-B01 100
A03 28
A04-B03 24
A05 28
A06-B05 44
A07 21
A08-B07 84
A09 10.5
A10-B09 80
A11 21
A12-B11 40
A13                       22.75
A14 16
A15 10.5
A16 16
A17 17.5
A18-B17 52
B02-C01 62
B04-C03 22
B06-C05 42
B08-C07 20
B10-C09 20
B12-C11 20
B13 16
B14-C13 22

B15 16
B16-C15 16
B18-C17 20
C02-D01 124
C04-D03 84
C06-D05 44
C08-D07 80
C10-D09 40
C12 32
C14-D15 52
D02-D04 68
D06 30
D08 34
D10 20
D11 16
D12 20
D13 16
D14 20
D16 20
D18 18
D20 20

Αρ.Περιπ. m2
Stand No.

Αρ.Περιπ. m2
Stand No.

Αρ.Περιπ. m2
Stand No.

EΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ/
STAND SURFACES

A19 24.5
A20-B19 80
A21 14
A22-B21 24
A23 7
A24-B23 56
A25 14
A26-B25 44
A27 8.75
A28-B27 72
A29 21
A30-B29 60
A31 14
A32-B31 68
A33 21
A34 34
A35 22.75
A37 22.75
A39 17.5
A41 19.25
B20-C19 36
B22-C21 16
B24-C23 22
B26-C25 28

B28-C27 22
B30-C29 16
B32-C31 28
B33 34
B34-C33 18
B36-C35 16
B38-C37 16
B40-C39 18
C16-D17 80
C18-D19 24
C20-D21 100
C22-D23 68
C24-D25 64
C26 34
C28 34
D22 36
D24 16
D26 36
D27 34
D28 14
D29 34
D30 16
D32 16
D34 16

Αρ.Περιπ. m2
Stand No.

Αρ.Περιπ. m2
Stand No.

D36 18
D38 22
D40 20
D42 26

Αρ.Περιπ. m2
Stand No.

EΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ/
STAND SURFACES

PLASTICA’22

CHEM’22



Χημικά/Εξοπλισμός/Ποιοτικός 
Έλεγχος/Επεξεργασία Νερού & Αποβλήτων.
Εργαστηριακός εξοπλισμός & Τεχνολογία 
Υγείας & Βιοεπιστημών.

Chemicals/Equipment/Quality Control/
Water & Waste Processing. Laboratory 
Equipment & Technology of Health & 
Biosciences.

Πρώτες Ύλες & Πλαστικά προϊόντα / 
Μηχανήματα Πλαστικών,
Καλούπια & Ανακύκλωση.

Raw Materials & Plastic products / Plastics 
Machines, Moulds & Recycling.

11η ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
11th EXHIBITION OF CHEMICALS, EQUIPMENT & QUALITY CONTROL

22
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Διαλέξτε τον τύπο & την τιμή του περιπτέρου
120 € /m2 μόνον χώρος*
140 € /m2  με δομή
+ 24% Φ.Π.Α.

* Η παροχή ρεύματος χρεώνεται επιπλέον
**Εγγραφή στον επίσημο Κατάλογο Εκθετών + Προβολή στο      
website της Έκθεσης για 3 χρόνια. Κόστος 50€ 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕ ΔΟΜΗ

Ασημί αλουμινοσκελετός πανό μελαμίνης, 6 mm πάχους, 2,5 m 
ύψους, ανοιχτή οροφή  & μεταλλική μετώπη
Πινακίδα με ομοιόμορφα γράμματα
Μία τριάδα φωτιστικών spots led των 12volt ανά 10 m2
Μία πρίζα σούκο 500W/220V ανά εκθέτη
Ένα γραφείο λευκό με 3 γκρι καρέκλες ανά 20 m2
Μοκέτα γκρι χρώματος

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται  στην  τιμή του περιπτέρου με ή χωρίς δομή

Ίχνος δαπέδου (για περίπτερα χωρίς δομή)
Έναν έντυπο Κατάλογο Έκθεσης
Επαρκής αριθμός Ελληνικών προσκλήσεων
Επαρκής αριθμός ξενόγλωσσων προσκλήσεων
Μια - δύο αφίσες – Ενθύμια
Δωρεάν parking εκθετών & επισκεπτών
Δωρεάν μετακίνηση εκθετών και επισκεπτών από και προς το 
metro Δουκίσσης Πλακεντίας και το αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας των Εκθέσεων.
Ενδεχόμενη προβολή εκθετών σε ειδικά αφιερώματα Κλαδικών 
περιοδικών & εφημερίδων
Λογότυπα Εκθέσεων
Δελτία (σημειωματάρια) επισκεπτών
Κονκάρδες εκθετών
Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έκθεσης
Κατανάλωση ρεύματος για περίπτερα με δομή ή χωρίς δομή
Καθημερινός καθαρισμός περιπτέρων
Δελτία εισόδου εκθετών
Καλαθάκι αχρήστων
Πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο
Παροχή παλετοφόρων & ανυψωτικών (όπου αναγκαίο)
Χώροι αποθήκευσης
Φύλαξη του εκθεσιακού χώρου από εταιρία Security

PRICE LIST
 Choose the type & the price of the stand
120 € /m2 only space*
140 € /m2 for shell scheme stand

*Electricity supply is extra charge
**O¤cial Exhibitors Catalogue Registration + Entry at 
Exhibition’s website for 3 years. Cost 50€

SHELL SCHEME STAND PRICE INCLUDES

Silver aluminium frame, beige melamine panels 6 mm thick,
2,5 m high, open ceiling & metallic fascia
Name board with even letters
Three led spotlights of 12V per 10 m2
One plug 500W/220V per exhibitor
One closed desk with three gray chairs per 20 m2
Grey color carpet

SERVICES
 Services included in price of shell scheme stand or only space

Trace of ground (for only space stands)
One printed o¤cial exhibitors’ catalogue
Su¤cient number of visitors invitations in Greek
Su¤cient number of visitors invitations in English
One – two souvenirs, poster 
Free exhibitors & visitors parking
Free exhibitors & visitors transfer  from Doukisis Plakentias 
metro station and from El. Venizelos airport during Exhibition’s 
operation days.
Eventual exhibitors promotion in special reportages of trade 
journals & business newspapers
Exhibition’s Logos
Exhibitors note pads
Exhibitors nametags
Statistical analysis of the exhibitions results
Electricity consumption for shell scheme & only space stands
Daily cleaning of stands
Exhibitors entrance cards
Waste bin 
Fully equipped medical o¤ce
Exhibitors Lifting equipment (where necessary)
Exhibitors storage room (during the exhibition)
Exhibition guarding by private security company 

Περίπτερο χωρίς δομή,
μόνον χώρος.

Only space stand. Shell scheme stand.

Περίπτερο με δομή.

•
•••••

•••••••
•
••••••••••••

•••••••
•
••••••••••••

•
•••••
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• Ταχυδρομική & ηλεκτρονική αποστολή 10.000 προσκλήσεων στην Ελλάδα.

• Ταχυδρομική & ηλεκτρονική αποστολή 2.000 αγγλόφωνων προσκλήσεων.

• Προσωπική (barcode), ταχυδρομική & ηλεκτρονική πρόσκληση σε όλους τους επισκέπτες 
των προηγούμενων διοργανώσεων.

• Αποστολή προσκλήσεων με ομαδικά e-mail σε στοχευμένες ομάδες επισκεπτών, 
όπως μεγάλες ελληνικές & πολυεθνικές εταιρείες (τροφίμων, ποτών, φαρμάκων, 
καλλυντικών, χημικών, ορυκτελαίων, απορρυπαντικών, μετάλλων και άλλων), σε 
συνεταιρισμούς, εταιρείες logistics, σε supermarket, minimarket, οινοπαραγωγούς, 
ελαιοπαραγωγούς, αρτοποιούς, εταιρείες ζαχαροπλαστικής, catering, επεξεργαστές και 
τυποποιητές κρέατος, αλλαντικών, γαλακτοκομικών, μελιού, βιολογικών προϊόντων, 
φρούτων και λαχανικών, παραγωγούς επεξεργαστές και ανακυκλωτές πλαστικών 
προϊόντων, χονδρέμπορους και λιανέμπορους, εξαγωγικές επιχειρήσεις, εταιρείες και 
χρήστες γραφικών τεχνών, εταιρείες marketing και διαφήμισης, περιφέρειες, δήμους, 
βιομηχανικά, ιατρικά και πανεπιστημιακά εργαστήρια, κέντρα και ινστιτούτα ερευνών, 
κρατικούς οργανισμούς και εταιρείες.

• Αποστολή δελτίων τύπου σε 150 εφημερίδες & κλαδικά περιοδικά στην Ελλάδα & το 
εξωτερικό.

• Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε 15 κλαδικά περιοδικά & εμπορικές εφημερίδες στην 
Ελλάδα.

• Διαφημιστικά Banners στις ιστοσελίδες Φορέων/Υποστηρικτών.

• Συνεχής διαφημιστική προβολή των εκθέσεων μας στις ιστοσελίδες μας  για 2-3 χρόνια 
ανάλογα.

• Αποστολή ηλεκτρονικών δελτίων τύπου σε 30 διαδικτυακούς τόπους & ηλεκτρονικές 
εφημερίδες.

• Τηλεοπτική καμπάνια σε επιλεγμένους σταθμούς Πανελλήνιας εμβέλειας.

• Διαφημιστικά σποτ σε επιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

• Sms campaign σε 30.000 εμπορικούς επισκέπτες στην Ελλάδα.

• Ηλεκτρονική προβολή των εκθετών μας του 2022 στις ιστοσελίδες μας,  διάρκειας 3 ετών 
ανάλογα μετά την πραγματοποίηση των εκθέσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ  ΓΙΑ
CHEM '22 / ECOLINK '22 / HealthLab '22 & PLASTICA '22
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• Postal and electronic dispatch of 10.000 invitations in Greece.

• Postal and electronic dispatch of 2.000 English invitations.

• Personal (barcode), postal and electronic invitations to all Exhibition’s past visitors.

• Invitations dispatch by group email to targeted visitors groups such as large Greek 
companies & multinationals (food, drinks, pharmaceuticals, cosmetics, chemicals, 
lubricants, detergents, metals and others),to cooperatives, logistics companies, S/M, 
minimarkets, wine producers, olive oil producers, bakeries, confectionary companies, 
catering, meat processors & standardizers, sausages, dairy, honey, biological products, 
fruits & vegetables, producers, processors & recyclers of plastic products of all types, 
wholesalers, retailers, export companies, graphic arts companies & users, marketing 
& advertising companies, regions, municipalities, industrial-medical & universities 
laboratories, research centres & institutes, state organizations & companies.

• Press release dispatch to 150 newspapers and branch journals in Greece and abroad.

• Advertisements in 15 branch journals and trade papers in Greece.

• Exhibition’s promotion banners to our supporter’s/sponsor’s websites.

• Continuous promotion of our exhibitions through our websites for 2–3 years accordingly.

• Electronic dispatch of press releases to 30 websites and electronic newspapers.

• Television campaign at selected TV stations of national coverage.

• Radio spots campaign at selected radio stations.

• Sms campaign to 30.000 Greek trade visitors.

• Electronic promotion of 2022 exhibitors through our websites after the completion of our 
exhibitions for 3 years accordingly.

ORGANIZERS  PROMOTION  PROGRAM  FOR
CHEM '22 / ECOLINK '22 / HealthLab '22 & PLASTICA '22
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Παρασκευή 30/09 11:00-19:00
Σάββατο 01/10 10:00-19:00
Κυριακή 02/10 10:00-19:00

Friday 30/09 11:00-19:00
Saturday 01/10 10:00-19:00
Sunday 03/10 10:00-19:00

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

OPENING HOURS

ΥΠ
ΟΣ

ΤΗ
ΡΙ

ΚΤ
ΕΣ

∆ΙΟΡΓΑΝΩTEΣ / ORGANIZERS:
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ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε | PL EVENTS ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, Παράδρομος Αττικής Οδού 56, 152 34 Χαλάνδρι
PETROS C. PETROPOULOS & SIA E.E | PL EVENTS EXHIBITIONS ORGANIZERS, 56 Paradromos Attikis Odou, 152 34 Chalandri, Athens, Greece
T +30 210 8056205,207    E  info3ek@otenet.gr
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A

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΗ

FOLLOW THE SIGNS TO
TECHNICAL BASE

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ

ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο 2 ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
ΤΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ
EXHIBITION CENTRE BUS STATION
OPPOSITE EXIT 2 AT THE ARRIVALS LEVEL

SUBURBAN RAILWAY
METRO STATION

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
EL. VENIZELOS AIRPORT

ΠΡΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΤΟ EL. VENIZELOS

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ / ΤΟ ATHENS

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ / ΑΤΤΙΚΙ ΟDOS

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ / ΑΤΤΙΚΙ ΟDOS ΠΡΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
TO EXHIBITION CENTRE

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΕL. VENIZELOS

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
EXHIBITION CENTRE
TEΧΝΙΚΗ ΒΑΣΗ
TECHNICAL BASE


