Megújuló energia workshop a Lakás kiállításon
program
2022. szeptember 23.

Kérdezz - Felelek a Lakás Kiállításon! Szeptember
23-25. között
A Lakás Kiállítás idei újdonsága, hogy nemcsak előadásokkal, illetve kerekasztalbeszélgetésekkel készülünk a látogatóknak, hanem workshopokat is szervezünk,
ahol interaktív módon az érdeklődőknek kérdezni is lehetősége lesz a meghívott
szakértőktől.
Az energiapiaci változások miatt idén kiemelten is szeretnénk foglalkozni a
lakóingatlanok energetikai tulajdonságaival, az új technológiákkal, amelyek
jelentős költségcsökkenést eredményezhetnek egy háztatás számára - így az
okos otthon rendszerek, a hőszivattyúk, a napelemek és akkumulátorok, az
otthoni elektromosautó-töltők is kiemelt figyelmet kapnak. A technológia adta
előnyökön túl szeretnénk bemutatni, hogy gyakorlati szempontból milyen
előnyökkel jár a magasabb energiahatékonyság az új lakásoknál, mit jelentenek
az egyes minősítések, illetve, hogy mire kell odafigyelniük a lakásvásárlóknak,
ha szeretnék hosszú távon alacsonyan tartani az otthonaik fenntartási költségét.

2022. szeptember 24.

Befektetési lehetőségek az ingatlanon túl - Hol
kamatoztasd befektetésed?
Tőzsdei trendek, hosszú távú megtakarítási praktikák, ingatlanbefektetés a
tőzsde segítségével.
Tervezett témáink:, Mibe fektessünk 2023-ben?14 év szárnyalás után itt a
medve piac. rosszul hangzik, de áldás az új befektetőknek. Ingatlanbefektetés
tőzsdén keresztül? Hosszú távú megtakarítási praktikák

Hogy érinti a rezsiemelés az új épületekben
lakókat most illetve mi várható a jövőben?

14:00 - 17:00 A fenntarthatóság és energiahatékonyság kérdése a
lakáspiacon
A fenntarthatóság és energiahatékonyság kérdése a
lakáspiacon is egyre jobban felértékelődik. Az új lakások
szigorodó energiahatékonysági követelményei elsősorban a
fejlesztőket érintik, az emelkedő energiaárak miatt azonban
a vásárlók is egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak
mind a várható fenntartási költségek mind a kibocsátási
értékek alakulásának. Éppen ezért a szeptemberi
lakáskiállítás klub programján mi is ezt a témát szeretnénk a
középpontba állítani, ahol a tervek szerint a piac különböző
területeinek szakértői ülnek majd egy asztalhoz, hogy
megvitassák a legfontosabb kérdéseket, a fenntarthatóság
jövőbeli trendjeit és azok vásárlókra gyakorolt hatásait. Az a
célunk, hogy a lakásfejlesztők mellett az energetikai
szakértőktől kezdve az építőipari szakértőkön át a
fenntarthatóságban jártas szakemberekig minden olyan
terület képviseltesse magát, ami a következő években mind
a lakásvásárlók, mind a lakásfejlesztők, mind az újlakáspiac
életére nagy hatást fog gyakorolni
14:00 - 14:15 Energiában a pénz!
Az előadás a készház technológiáról szól, egyrészt a 0 rezsi
költségű ill. plusz energiás lakások építési lehetőségéről,
költségeiről.
14:15 - 14:30 Rezsicsökkentés okosotthonnal
Előadó:
Rónai Balázs, Co-Founder, OOTT Okos Otthon

14:30 - 14:45 Költségtakarékos megoldások a vagyonvédelemben

14:45 - 15:00 LAKE11 HOME&PARK, AHOL A JÖVŐ ÉS A TERMÉSZET
TALÁLKOZIK
15:00 - 15:15 Építsünk közösséget! - Közösségi funkciók az új építésű
lakások piacán
15:15 - 15:30 Budapest Nappal Hajtva
Előadó:
Kiss Ernő, elnök, Magyar Napelem Napkollektor Szövetség

15:45 - 16:45 Hogy érinti a rezsiemelés az új épületekben lakókat most
illetve mi várható a jövőben?
Beszélgetés résztvevői:
Görög Áron Konstantin, értékesítési Igazgató, Cordia
Kiss Ernő, elnök, Magyar Napelem Napkollektor Szövetség
Rónai Balázs, Co-Founder, OOTT Okos Otthon

2022. szeptember 25.

Az energiapiaci változások

11:00 - 11:15 Energiában a pénz!
11:15 - 11:30 Kihívások és megoldások a rezsicsökkentés korlátozásával
Előadó:
Gulyás István, építészmérnök, épület Energiahatékonysági szakértő, Magyar
Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete, Elnök

11:30 - 11:45 Budapest Nappal Hajtva
Előadó:
Kiss Ernő, elnök, Magyar Napelem Napkollektor Szövetség

11:45 - 12:40 Panelbeszélgetés
Beszélgetés résztvevői:
Gulyás István, építészmérnök, épület Energiahatékonysági szakértő, Magyar
Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete, Elnök
Kiss Ernő, elnök, Magyar Napelem Napkollektor Szövetség

