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На площ от 10 000 кв.м се представиха 
200+ директни изложители от България и чужбина
Като истинска професионална платформа, изложението показа нови 
материали, машини, технологични решения и услуги на 212 фирми 
от България, Турция, Италия, Германия, Румъния. 
Представените над 450 международни бранда привлякоха 
интереса на над 7000 предприемачи, инвеститори, архитекти, 
инженери, строители, проектанти, дизайнери, преподаватели 
и представители на бизнеса от България и чужбина.
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ПРОФИЛ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ 
2020 ГОДИНА
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Новата концепция на прецизно тематично 
обособяване позволи на професионалистите: 
посетители, изложители и лектори да извлекат 
максимума от общуването помежду си.

ПРОФИЛ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО 2020
 ГРУБ СТРОЕЖ 
 ДОВЪРШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
 ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ И ЛАНДШАФТ
 ВРАТИ, ПРОЗОРЦИ И ФАСАДИ
 ВЪТРЕШНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
 ИНТЕРИОРНИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ
 СОФТУЕР
 СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ
 ОВиК
 SMART СИСТЕМИ
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Потенциал показа новата за тази година тематика 
„ОВК, сградна автоматизация, софтуер и 
Smart решения“, която на фона на глобалните промени 
породени от разпространението на Covid-19 се очаква 
да предлага все по-иновативни решения за сигурна и 
безопасна среда за хората! 
В променената обстановка светът обръща все 
по-голямо внимание на средата, в която ежедневно 
се движи, общува, работи и живее и смарт 
предложенията в областта на климатизацията, 
вентилацията, сградната автоматизация и системите 
за достъп стават от статегическо значение при избор 
както на офис пространства, така и при проектиране 
на жилището.
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УСПЕХЪТ, ЗА ДА Е ИСТИНСКИ ТРЯБВА И 
ДА Е СПОДЕЛЕН! 

Силни в професионален план партньори 
на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА, 
като Камара на архитектите в България, Камара 
на строителите в България, Камара на инженерите 
в инвестиционното проектиране, Сдружение 
български врати, прозорци и фасади, Българска 
асоциация за изолации в строителството, Асоциация 
на професионалните озеленители, Национална 
асоциация на строителните предприемачи, Български 
съвет за устойчиво развитие, Асоциация 
на интериорите дизайнери в България, дадоха 
възможност изложението да се превърне в истинска 
професионална среща на специалистите в бранша.
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Четири дни изпълнени 
с професионални теми 
на всички нива.
Конгресните зали и двете 
семинарни зали в изложебени 
зали 1 и 4 едва побраха всички 
желаещи да представят актуални 
за разискване теми в сектора, 
иновативни продукти и технологии.
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Силните акценти на съпътстващата програма на 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2020 показаха високото ниво на подготовка 
и волята за развитие на бранша в модерна и технологична посока.
На кръгли маси Камарата на архитектите в България, Камарата на строителите в България 
и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране обсъдиха дигитализацията, 
законодателството и инвестиционният процес у нас. 
Дигиталните двойници – тенденции и приложение бе акцент на семинара и на Университета по 
архитектура, строителство и геодезия.
Възможностите за инвестиции, съществуващи индустриални зони и зони в проект представи 
НК Индустриални зони.

Национална асоциация на строителните предприемачи насочи вниманието върху тенденциите 
на пазара на жилищните имоти, инфраструктурата, облика на жилищните квартали, 
проблемите при развитието на строителното предприемачество и др. 
Българска асоциация за изолации в строителството педстави основните принципи 
в звукоизолацията.
Професионални събития организираха и водещи компании от сектора в различни аспекти 
на проектирането и строителството, като хибридните решения за ОВК системи,
противопожарни, изолационни и вентилационни решения от последно поколение, системите 
за сградна и домашна автоматизация, екологични и природосъобразни решения, климатизацията, 
енергийната ефективност, технологични възможности за деклариране на ТОЛ таксите, анализ 
и решения за правилното регулиране на парата, хидроизолацията на сградите и др. 
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Строителството, планирането и проектирането трябва да останат, 
двигател за растеж на икономиката в специфичната обстановка, 
в която е поставен светът. 
Следвайки успешната си концепция Архитектурно Строителна Седмица 
ще продължи да разширява обхвата си, чрез който може да предложи реална 
професионална платформа за бизнес контакти, делови преговори и дискусии.



ОЧАКВАМЕ ВИ на 
10 – 13 Март 2021

b u i l d i n g we e k . b g


