
АТЕМ приглашает всех на выставку "InterBuildExpo 2017"
22.03.17 00:00

  

Запрошуємо Всiх відвідати стенд АТЕМ на виставці «InterBuildExpo 2017», яка
проходитиме в місті Києві з 29 по 01 квітня 2017 року у виставковому центрі
«КиївЕкспоПлаза» (метро «Нивки», вул. Салютна 2-Б).

На виставці, Ви зможете:

  

  

На виставці, Ви зможете:

    
    -    

побачити  нову колекцію АТЕМ 2017 року «Магія  Легенд»;

    
    -    

поспілкуватися  зі співробітниками Групи АТЕМ  (дизайнерами, технологами, фахівцями 
з якості, маркетингу та продажу);

    
    -    

дізнатися  новини і зорієнтуватися в тенденціях  ринку керамічної плитки;

    
    -    

приємно  провести час у колі колег і партнерів;

    
    -    

отримати  каталоги продукції, подарунки та  сувеніри від АТЕМ.
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Очікуємо Вас на стенді АТЕМ.

  

  

Будемо раді зустрічі з Вами.

 Група АТЕМ
 «InterBuildExpo» – це головна будівельна виставка в Україні.

 Найпрестижніша та авторитетна будівельна виставка України відома з 1994 року –
спочатку як «Будівництво та Архітектура», пізніше як «ІнтерБудЕкспо», з 2014 року –
«InterBuildExpo».
 Традиційно на виставці представлені всі галузі будівельного комплексу, провідні
вітчизняні виробники будівельних матеріалів, відомі міжнародні компанії та бренди.

 Починаючи з 2005 року АТЕМ щорічно бере участь у цьому грандіозному будівельному
форумі, представляючи на суд покупців свої нові роботи.
 Експозиція АТЕМ на виставці завжди відповідає європейським стандартам, задає
тенденції в керамічній галузі, збирає професіоналів та експертів керамічного ринку,
відкриває нові перспективи, породжує ділові контакти і партнерські відносини.

Відвідувачі попередніх виставок пам’ятають колекції АТЕМ:

    
    -   2010р. – «Зірка Африки»;  
    -   2011р. – «Магія розкоші»;  
    -   2012р. – «Магія Кольору»;  
    -   2013р. – «Магія Стилю»;  
    -   2014р. – «Магія Смаку».  
    -   2015р. – «Ілюзія»;  

 2 / 4



АТЕМ приглашает всех на выставку "InterBuildExpo 2017"
22.03.17 00:00

    -   2016р. – «Гармонія»;  
    -   2017р. – «Магія Легенд»;  

  

  

  

Украшение - панно         «Похищение Европы», которое имеет еще и легенду:

  

  

«У Агенора — царя         города Сидона - было три сына, и одна дочь, прекрасная как      
  богиня — Европа. Однажды Европа со своими подругами пошла гулять         на луг,
расположенный у моря, где сидонские девушки собирали         цветы в свои холотые
корзины душистые цветы. В это время         прекрасную Европу увидел могучий
громовержец Зевс, был очарован         ею и решил похитить, превратившись в чудесного
быка.

  

Необыкновенной         красоты бык подошел к девушкам, они окружили его и стали        
гладить. Европа тоже стала гладить быка, обгимая и целуя его         голову. Чудо-бык
лег у ног красавицы, как бы прося ее сесть на         него. Как только красавица села, бык
резко вскочил и помчал к         морю.

  

Златорогий бык         несся как ветер, плыл как дельфин по лазурным водам, унося        
Европу все дальше и дальше от родных берегов.

  

Зевс-бык со своей         драгоценной ношей вышел на берег. Так Европа стала женой
Зевса и         родила ему троих могучих и мудрых сыновей. Кроме того, в знак         своей
великой любви к Европе, он поместил на небо божественного         быка — созвездие
Телец».
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Так, легенда о         похищении Европы вдохновила на создание одноименного
прекрасного         панно и стала основой для создания новой коллекции «Магия        
Легенд».

  

Керамическая         плитка Атем — настоящее открытие в мире дизайна интерьеров.

  

  

 Свою нову колекцію АТЕМ презентує на виставках INTERBUILDEXPO 2017 (Україна,
Київ), BATIMAT 2017 (РФ, Москва).

 Зустрічайте «Магія Легенд» від АТЕМ на виставці «InterBuildExpo 2017»
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