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ΘΕΜΑ

: Ελληνική συμμετοχή σε Διεθνή Έκθεση καλλωπισμού Beautyworld Middle
East (Dubai 8-10.5.2018)

Ολοκληρώθηκε σήμερα φετινή διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης καλλωπισμού Beautyworld Middle
East, οποία πραγματοποιήθηκε στο Dubai World Trade Centre, το διάστημα 8-10.5.2018.
H Beautyworld Middle East συγκαταλέγεται στις τρεις σημαντικότερες εκθέσεις του κλάδου
παγκοσμίως και είναι η σημαντικότερη επαγγελματική έκθεση του είδους στην Μέση Ανατολή και
Αφρική, προσελκύοντας πάνω από 40.000 επισκέπτες (χονδρεμπόρους, λιανεμπόρους,
επαγγελματίες ομορφιάς, κ.ά.). Καλύπτει μια ευρεία γκάμα ειδών ομορφιάς και προσωπικής
περιποίησης, όπως προμήθειες κέντρων περιποίησης νυχιών, μαλλιών, καλλυντικά, μηχανήματα,
είδη συσκευασίας, πρώτες ύλες, συστατικά αρωματοποιίας και αρώματα, οργανικά προϊόντα, είδη
προσωπικής περιποίησης και υγιεινής.
Φέτος πραγματοποιήθηκε η 23η διοργάνωση, συγκεντρώνοντας 1.736 εκθέτες από 62 χώρες, με την
συμμετοχή 24 εθνικών περιπτέρων, σε έκταση 61.000τμ. Πρόκειται για ρεκόρ δύο δεκαετιών σε
συμμετοχές και καλυπτόμενο εκθεσιακό χώρο, ενώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος καταγράφεται
αύξηση στον αριθμό των εκθετών και τον καλυπτόμενο εκθεσιακό χώρο κατά 10 και 11%, αντίστοιχα.
Μεταξύ των εθνικών συμμετοχών ξεχώρισε (όπως και πέρυσι) το εθνικό περίπτερο της Τουρκίας
(οποίο κατέλαβε σχεδόν σύνολο αιθούσης Sheick Sayed Hall 3), της Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας,
κλπ. Για πρώτη φορά συμμετείχαν με εθνικό περίπτερο το Περού, η Παλαιστίνη και η Ρωσία.
Επιπλέον, φέτος κατεγράφη αύξηση κατά 3% και στην συμμετοχή εμιρατινών εταιρειών, οποίες
ανήλθαν σε 199. Σημειώνεται, τέλος, ότι φέτος εγκαινιάσθηκε ξεχωριστό τμήμα Φυσικών&Οργανικών
προϊόντων, έκτασης 700τμ, σε οποίο εξέθεσαν τα προϊόντα τους 60 εταιρείες.
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Εν λόγω Έκθεση προσέλκυσε φέτος και περισσότερες ελληνικές εταιρείες. Οι ελληνικές συμμετοχές
ανήλθαν σε 9, έναντι μόλις 4 κατά την περυσινή διοργάνωση, και συγκεκριμένα:
1.Annie Paris (εξάγει στα ΗΑΕ / προϊόντα μακιγιάζ / δεύτερη συμμετοχή)
2.Arriani Pharmaceuticals SA (δεν εξάγει στα ΗΑΕ/ δερμοκαλλυντικά/πρώτη συμμετοχή)
http://www.arriani.gr.
3.Evdermia Ltd (Δεν εξάγει στα ΗΑΕ / δερματολογικά προϊόντα/πρώτη συμμετοχή)
http://www.evdermia.gr/
4.FARMECO S.A. DERMOCOSMETICS5.Fresh Line (δεν εξάγει στα ΗΑΕ / προϊόντα περιποίησης, καλλυντικά, κλπ/πρώτη συμμετοχή)
www.freshline.gr.
6.Gavrilis Group S.A.. Π.7-B16 (εξάγει στα ΗΑΕ προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας/καλλυντικά/πολλαπλή
συμμετοχή) www.tommyg.gr , www.gavrilisgroup.eu
7.Pharmex SA (Δεν εξάγει στα ΗΑΕ / δερματολογικά και καλλυντικά προϊόντα /πρώτη συμμετοχή)
www.pharmex.gr
8.Simple Use Beauty - P.Nikoloulia & Sia OE (εξάγει στα ΗΑΕ και με ιδιωτική ετικέτα/ αποτριχωτικά
προϊόντα /πρώτη συμμετοχή) http://simpleuse.eu.
9.Vioryl S.A. (εξάγει στα ΗΑΕ/πρώτη ύλη καλλυντικών/πρώτη συμμετοχή) http://www.vioryl.gr.
Σημειώνουμε ότι η δυναμική της Έκθεσης αντανακλά την παγκόσμια απήχησή της σε συνδυασμό με
την διαρκώς εξελισσόμενη και ανερχόμενη αγορά ομορφιάς και προσωπικής περιποίησης στην Μέση
Ανατολή και Αφρική(ΜΕΑ). Σύμφωνα δε με το Euromonitor, η αξία της αγοράς προϊόντων ομορφιάς
στην ΜΕΑ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί την προσεχή πενταετία κατά 45%, από 32,7 το 2017 σε
47,5διςUSD το 2021.
Δεδομένων των ανωτέρω, κρίνουμε σκόπιμο να εξεταστεί το ενδεχόμενο οργάνωσης της ελληνικής
συμμετοχής υπό εθνικό περίπτερο του Enterprise Greece.
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