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Με την Τεχνολογία Υλικών να αναπτύσσεται ραγδαία τα 
τελευταία χρόνια και την αγορά συνέχεια να εµπλουτίζεται µε Νέα 
Υλικά, οι µελετητές καλούνται να ενηµερώνονται συνεχώς για τα 
χαρακτηριστικά τους, µένοντας σε επαφή µε ένα βασικό κοµµάτι 
που αφορά τη δουλειά τους. 

Κατά την αρχιτεκτονική διαδικασία, η αρχιτεκτονική δηµιουργία 
είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένη µε τα Υλικά και τις Μεθόδους 
Κατασκευής πάνω σε µια ειλικρινή σχέση αλληλεπίδρασης- τα 
Υλικά, αναµφίβολα µπορούν, είτε να αποτελέσουν πηγή έµπνευσης 
για τον Μελετητή, είτε να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην 
επιτυχή υλοποίηση του αρχιτεκτονικού σχεδίου. 

Η σωστή χρήση των υλικών, στο πλαίσιο της κατασκευαστικής 
µελέτης, προϋποθέτει καλή γνώση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών, των υλικών και κυρίως του τρόπου 
εφαρµογής τους. Γνώση που είναι απαραίτητη για έναν σωστό 
αρχιτεκτονικό σχεδιασµό. Παλαιότερες γενιές αρχιτεκτόνων 
γνώριζαν την οικοδοµή και τα υλικά της, ενώ σήµερα παρατηρείται 
το φαινόµενο η αρχιτεκτονική µελέτη να επικεντρώνεται µόνο στον 
γενικό σχεδιασµό ενός έργου, χωρίς να ενδιαφέρεται για τη µελέτη 
εφαρµογής του, αφήνοντας το συγκεκριµένο κοµµάτι αλλά και το 
έργο γενικά σε άλλους επαγγελµατίες του χώρου. Με αυτό τον 
τρόπο ο µελετητής χάνει την ουσιαστική επαφή µε την κεντρική 
του ιδέα, µη µπορώντας να προσδώσει σε αυτή πνευµατικότητα, 
αίσθηµα και εµπειρία. 

Η ΑΝΑΓΚΗ
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Το Archetype και η Demand Fairs & Media, πιστεύοντας ότι η 
ενηµέρωση των Μελετητών για τα νέα υλικά τα οποία καλούνται 
να χρησιµοποιήσουν και να προδιαγράψουν πρέπει να είναι 
συνεχής, διοργανώνουν το Event-Εργαστήριο Εφαρµογής 
Υλικών για Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς, Κατασκευαστές, µε τίτλο 
“The Material Lab. Ύλη και αρχιτεκτονική”.
 
Κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου, καταξιωµένες εταιρείες  του 
χώρου θα παρουσιάσουν παλιά και νέα Υλικά Αιχµής. Μέσα από 
έναν πρωτότυπο τρόπο, θα γίνουν γνωστά τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των υλικών, καθώς και οι γενικές προδιαγραφές, 
αλλά κυρίως ο τρόπος εφαρµογής τους σε πραγµατικό χρόνο.

Η ΛΥΣΗ
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ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γι' αυτόν τον λόγο, η κάθε συµµετέχουσα 
εταιρεία, έχει στη διάθεσή της έναν 
απόλυτα διακριτό χώρο, όπου «στήνει» 
το δικό της εργαστήριο. Στον χώρο αυτό, 
πραγµατοποιούνται Ενηµερωτικά 
Σεµινάρια για τα υλικά της 
συµµετέχουσας εταιρείας, live επιδείξεις 
Χρήσης και Εφαρµογής τους, ενώ οι 
επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να 
«πειραµατιστούν» µε τα υλικά, να 
«εξερευνήσουν» τις δυνατότητές τους και 
να «εµπνευστούν» νέους τρόπους 
αξιοποίησής τους.

Η κάθε συµµετέχουσα εταιρεία, δίπλα 
από το «εργαστήριό» της, µπορεί να 
διαθέτει και έναν βασικό χώρο 
περιπτέρου για την εταιρική της 
παρουσία, προκειµένου να κάνει το 
Branding της και τις Επαγγελµατικές της 
Επαφές µε τους Επισκέπτες του The 
Material Lab, κεφαλαιοποιώντας άµεσα 
µ' αυτόν τον τρόπο τη συµµετοχή της στο 
πρωτότυπο αυτό Event.      

Στο Εργαστήριο Εφαρµογής Υλικών “The 
Material Lab. Ύλη και αρχιτεκτονική”, 
κυρίαρχο ρόλο διαδραµατίζει η Χρήση και 
Εφαρµογή των Υλικών.
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^  Εµφανές Μπετόν^  Τσιµεντόλιθος-Τούβλα^  Τσιµεντοσανίδα-Γυψοσανίδα

ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

^  Κονιάµατα-Σοβάδες

ΥΛΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

^  Δάπεδα^  Επιφάνειες^  Κόλλες Πλακιδίων και Αρµόστοκοι

^  Χρώµατα-Βαφές

^  Προϊόντα Ασβέστη

^  Σύνθετα Υλικά

^  Ψύξη-Θέρµανση-Αερισµός

^  Πολυµερή-Πλαστικό

^  Στεγανωτικά ^  Χαλκός

^  Επενδύσεις Όψεων

^  Μέταλλο^  Ξύλο

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

^  Αλουµίνιο^  Γυαλί

^  Μάρµαρο

^  Υαλότουβλο

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

^  Λογισµικό και Νέα Τεχνολογία για 
 Αρχιτεκτονική Χρήση (3D, VR κοκ) ^  Νέα υλικά όψεων^  Οικολογικά υλικά^  Τεχνολογίες Φωτισµού

^  Αυτοµατισµοί^  Κάθετοι κήποι / Φυτεµένα δώµατα 

Στο The Material Lab, συµµετέχουν επιλεγµένες εταιρείες από τις 
παρακάτω κατηγορίες Υλικών (η λίστα είναι ενδεικτική, καθώς η 
Οργανωτική Επιτροπή του Archetype θα αξιολογεί τους υποψήφιους 
συµµετέχοντες µε κριτήριο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
Καινοτοµίας, της Χρηστικότητας και της Τεχνολογίας Αιχµής):   

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
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Το The Material Lab, σε συνεργασία µε τις Συµµετέχουσες 
Εταιρείες, θα προµηθεύει µε το αντίστοιχο εξειδικευµένο 
Certificate όσους παρακολουθήσουν τα Σεµινάρια και τις Επιδείξεις 
Εφαρµογής των Υλικών.

Επαγγελµατίες του χώρου της Αρχιτεκτονικής, των Κατασκευών 
και του Design, οι οποίοι θα διαθέτουν ονοµαστική πρόσκληση για 
την είσοδό τους στον χώρο της διοργάνωσης.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
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^  Συστηµατική αποστολή ενηµερωτικών Newsletters, 
 αξιοποιώντας τη βάση δεδοµένων του Archetype, που 
 περιλαµβάνει περισσότερους από 11.500 subscribers 
 από τον Μελετητικό, Σχεδιαστικό και Κατασκευαστικό 
 κλάδο.

Το The Material Lab θα προβληθεί µέσω ενός ιδιαίτερα 
µελετηµένου προγράµµατος επικοινωνίας, εστιάζοντας στη 
στοχευµένη προσέγγιση των δυνητικών του επισκεπτών 
(Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών, Διακοσµητών, 
Κατασκευαστών):

 του κλάδου, µε τα οποία υπάρχει ούτως ή άλλως στενή 
^  Ανάρτηση διαφηµιστικών banner στις ιστοσελίδες media 

^  Τακτικές αναρτήσεις στα Social Media του Archetype 

 συνεργασία.

 (Facebook, Instagram, LinkedIn).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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Το The Material Lab διοργανώνεται από το Αρχιτεκτονικό 
ηλεκτρονικό Περιοδικό Archetype.gr, το οποίο δηµιουργήθηκε το 
2018 µε στόχο να αποτελέσει έναν έγκυρο πυρήνα αρχιτεκτονικής 
ενηµέρωσης, λειτουργώντας ως σηµείο αναφοράς για τους 
αρχιτέκτονες της πράξης, αλλά και για την ακαδηµαϊκή κοινότητα 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Το Archetype.gr, ανήκει στο portfolio της εταιρείας Demand 
Fairs & Media, η οποία δραστηριοποιείται από το 2000 στο χώρο 
της διοργάνωσης εκθέσεων και φεστιβάλ, καθώς και σε αυτόν των 
ειδικών εκδόσεων. Μεταξύ άλλων, διοργανώνει: 

^  Από το 2014 το επιτυχηµένο 100% Hotel Show (το Premium 

^  Από το 2009 το Design Lab (το µεγαλύτερο και πλέον 

 Εκθεσιακό Γεγονός για Ξενοδόχους και Επαγγελµατίες 

^  Από το 2015 τα 100% Hotel Design Awards (Ετήσιος 

 επιτυχηµένο Design Festival στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια). 

 Τουρισµού).

 Διαγωνισµός Ξενοδοχειακού Σχεδιασµού).

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
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 21 0940 8714-7 E info@demand.com.gr            www.demand.com.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τ   21 1800 8959 F 21 2213 4125 themateriallab.gr

https://www.demand.com.gr/
https://themateriallab.gr/



