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H  ECOWEEK  συμμετέχει  στην  έκθεση  BuildingGreen  (περίπτερο  D21A)  στις  5‐7  Οκτωβρίου.  Η 
δράση της ECOWEEK θα παρουσιαστεί από τον  ιδρυτή και Πρόεδρο της ECOWEEK αρχιτέκτονα 
Ηλία Μεσσίνα, την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου στις 17:00 στο Business Point στο MEC Expo Center 
στην Παιανία. 
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