
A kamara elnökének figyelmébe ajánlva

Tárgy: SHARE Budapest 2021

Tisztelt Elnök Úr!

Szeretnénk felhívni a figyelmüket és egyúttal meghívni Önöket a november 23-án Budapesten
megrendezésre kerülő SHARE Budapest 2021 Nemzetközi Építészeti és Műszaki Fórum
eseményére.

A program része a SHARE rendezvénysorozatának, amely a legszéleskörűbb építészeti
eseményeket létrehozó platform Közép- és Délkelet-Európa 17 országában. Az eddigi 91 alkalom
során a SHARE több mint 26 500 küldöttet egyesített, és több mint 2 250 nemzetközi előadást
támogatott. A korábbi évekhez hasonlóan a SHARE Budapestet a Magyar Építész Kamarával és a
Budapesti Építész Kamarával együttműködve rendezzük meg.

A SHARE Budapest november 23-án hatodik alkalommal valósul meg, és fogadja az építész és
mérnök szakembereket a világ minden tájáról. Az idei év témája a fejlett épülettervezés és az
innovatív építészeti technológiák. A konferencia keretében közel nyolc órányi beszélgetésre és
előadásra számíthatnak a látogatók a Hollandiából, Izraelből, Nagy-Britanniából, Libanonból,
Bulgáriából és Lengyelországból érkező, országos és nemzetközi szinten is elismert vendégeknek
köszönhetően.

Meghívott előadók:

 GIANLUCA RACANA, igazgató, Zaha Hadid Architects, Egyesült Királyság - Részletek;

 ETAN KIMMEL, társalapító, Kimmel Eshkolot Architects, Izrael - Részletek;

 BERNARD KHOURY, alapító, Bernard Khoury, Libanon - Részletek;

 LUKASZ PLATKOWSKI, igazgató, Gensler, Egyesült Királyság - Részletek;

https://share-architects.com/bemutatkoznak-a-share-budapest-eloadoi-gianluca-racana-zaha-hadid-architects/
https://share-architects.com/bemutatkoznak-a-share-budapest-eloadoi-etan-kimmel-kimmel-eshkolot-architects/
https://share-architects.com/speaker/bernard-khoury/
https://share-architects.com/bemutatkoznak-a-share-budapest-eloadoi-lukasz-platkowski-gensler/


 KRZYSZTOF INGARDEN, társalapító, INGARDEN & EWY ARCHITEKCI, Lengyelország - Részletek;

 MARTIN HRISTOV, alapító, E-Arch Studio, Bulgária - Részletek.

A fórumon egy vita is megrendezésre kerül „Fenntarthatóság a design által. A városi élet jövője”
címmel. A beszélgetést Csapó Balázs építész, a Budapesti Építész Kamara elnöke, valamint
Hulesch Máté, az Építészfórum szerkesztője moderálja. A vita és a hazai résztvevők előadásai
magyar, a nemzetközi vendégek prezentációi angol nyelven folynak majd.

A Magyar Építész Kamaránál bejegyzett területi kamarák tagjai 59 eurós kedvezménnyel, 40
euró ellenében válthatják meg belépőjegyüket.

A konferenciával kapcsolatos további információk és az előadók listája itt található:

https://share-architects.com/about-share-budapest-2021-forum/

Közvetlen regisztrációs link:

https://membership.share-architects.com/Events/Home/Details/1b229541-b857-4fd1-9e57-
4abecf4f8ffc

A SHARE Budapest 2021 programjával kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk az
alábbi elérhetőségeken:

 Budapesti Építész Kamara +36 1 338 2775 / +36 30 401 3355 / bek@bek.hu (magyar)

 SHARE Architects +40 740 117 599 / share@abplusevents.com (english)

Köszönettel,

Florin Mindirigiu

SHARE Architects Elnök
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