Θέμα: Πρόσκληση για στήριξη
3ο Συνέδριο για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Κτιρίων
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021, Hilton Nicosia
H IMH διοργανώνει το 3ο Συνέδριο για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Κτιρίων, την Πέμπτη 11
Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia (πρώην Hilton Park), στις 8:30πμ.
Το συνέδριο το οποίο θα καταγράψει την παρούσα κατάσταση του κλάδου, θα αξιολογήσει τις σχετικές
παγκόσμιες τάσεις και τον αντίκτυπό τους στη βιομηχανία, και θα αναλυθεί πλαίσιο προτάσεων για τον
μετασχηματισμό της βιομηχανίας με βασικούς τομείς ανάπτυξης και δράσης. Παράλληλα, θα
παρουσιαστούν βέλτιστες πρακτικές και περιπτωσιολογικές μελέτες καινοτόμων προσεγγίσεων ή
λύσεων για το μέλλον του τομέα. Την ίδια ώρα θα επικεντρωθεί στους τρόπους με τους οποίους ο
Κατασκευαστικός Τομέας μπορεί να επωφεληθεί από τις νέες τεχνολογίες και τις νέες μορφές εργασίας,
την εισαγωγή σύγχρονων βιώσιμων και πράσινων μεθόδων, με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη του
κλάδου προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα.
Το συνέδριο απευθύνεται προς: εργολάβους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, σχεδιαστές
εσωτερικού χώρου, γεωτεχνικούς μηχανικούς, μηχανολόγους, μηχανικούς συγκοινωνιών,
περιβαλλοντικούς μηχανικούς, μηχανικούς ηλεκτρολογίας, δομικούς επιθεωρητές, τοπογράφους,
αστικούς και περιφερειακούς σχεδιαστές, lighting engineers, sound engineers κ.ά. Επίσης, το συνέδριο
αναμένεται να προσελκύσει και το ενδιαφέρον από: διευθυντές εταιρειών Ανάπτυξης Γης, μελετητές,
ερευνητές, εκπαιδευτικούς και γενικότερα, εκπροσώπους από πανεπιστήμια και κολέγια που
ειδικεύονται σε συναφείς κλάδους, καθώς επίσης και από αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες κι
Ελεγκτικούς Φορείς.
Θα ήταν μεγάλη μας τιμή αν μπορούσαμε να έχουμε την στήριξη του Συμβούλιο Εγγραφής και
Ελέγχου Εργοληπτών στο συνέδριο αυτό, γεγονός που θα δώσει περισσότερη αξία στο
συνέδριο.
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του περσινού συνεδρίου προς ενημέρωσή σας.
Θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν μπορούσατε να απαντήσετε στην πρόσκλησή μας μέχρι την
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τη σχετική διαδικασία.
Πιστεύουμε ότι η στήριξή σας θα συμβάλει στη συνολική επιτυχία του συνεδρίου και προσβλέπουμε στη
θετική ανταπόκρισή σας.
Σε περίπτωση που αποδεχτείτε την πρόσκληση μας, θα χρειαστούμε το λογότυπό σας σε μορφή pdf ή
eps και ένα σύντομο προφίλ υπό μορφή κειμένου μέχρι 70 λέξεις στα ελληνικά.
Στο μεταξύ, παραμένω στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και/ή διευκρινίσεις.
Με εκτίμηση,
Πέτρος Ιωαννίδης
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