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Κάιρο, 23-9-2018
ΘΕΜΑ: Διεθνής Έκθεση Δομικών Υλικών “The Big 5 Construct Egypt” (18-21
Σεπτεμβρίου 2018, Egypt International Exhibition Center)
Κατά το διάστημα 18-21 Σεπτεμβρίου τ.ε. πραγματοποιήθηκε στο νέο διεθνές
εκθεσιακό κέντρο του Καΐρου η προγραμματισμένη πρώτη αιγυπτιακή έκδοση της διεθνούς
–υψηλού επιπέδου αναγνωρισιμότητας και σημαντικότητας ως περιφερειακής εμπορικής
εκδήλωσης για τον κλάδο δομικών υλικών και κατασκευών- έκθεση με τίτλο “The Big 5
Construct Egypt 2018”, με την εθνική συμμετοχή 10 ελληνικών επιχειρήσεων, υπό την
οργάνωση του Enterprise Greece Invest & Trade, με επικεφαλής της ελληνικής συμμετοχής
τη Γενική Διευθύντρια Σχεδιασμού & Υποστήριξης του Enterprise Greece κα Στεργίου. Την
έναρξη της έκθεσης κήρυξε το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου ο Αιγύπτιος Υπουργός Εμπορίου
& Βιομηχανίας κ. Nassar, ενώ τα περίπτερα των ελληνικών επιχειρήσεων τίμησε με την
παρουσία του ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Κάιρο κ. Διάμεσης.
Σύμφωνα με στοιχεία των διοργανωτών (DMG Events, με έδρα το Ντουμπάι), στη
φετινή πρώτη έκδοση της έκθεσης στο νεόδμητο διεθνές εκθεσιακό κέντρο του Καΐρου
συμμετείχαν συνολικά εκθέτες με 220 περίπτερα, εκ των οποίων περίπου το ήμισυ
αφορούσε εγχώριες και το λοιπό ήμισυ ξένους επιχειρηματικούς ομίλους. Κατά τους
διοργανωτές, οι τέσσερις μεγαλύτερες εθνικές συμμετοχές υπήρξαν εκείνες της Κίνας, της
Τουρκίας, της Ελλάδας και της Γερμανίας. Η “Big 5 Construct Egypt” έλαβε χώρα στις
αίθουσες 3 και 4 του εκθεσιακού κέντρου, σε συνολική επιφάνεια 18.000 τετρ. μέτρων, ενώ
σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις των διοργανωτών οι εμπορικοί επισκέπτες κατά τις
τέσσερις ημέρες της έκθεσης υπερέβησαν τους 16.000 (ενδεχομένως τα τελικά στοιχεία να
ανεβάσουν τον αριθμό επισκεπτών ακόμη υψηλότερα).
Η ελληνική εθνική συμμετοχή αποτελέστηκε από 10 εταιρείες από διάφορους
υποκλάδους προϊόντων δομικών χρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν οι ακόλουθες
επιχειρήσεις: (1) Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε. (πυρίμαχα δομικά υλικά), (2) Vernilac Α.Ε.
(χρώματα – βαφές για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους), (3) Ικτίνος Ελλάς Α.Ε.
(μάρμαρα, πετρώματα δομικών χρήσεων), (4) Nikolidakis Group Α.Ε. (έπιπλα,
ολοκληρωμένα συστήματα επίπλωσης κουζίνας), (5) Convex (μεταλλικά πόμολα &
αξεσουάρ πόρτας και επίπλων), (6) Όμιλος Πλαστικά Θράκης (τεχνικά υφάσματα δομικών
χρήσεων), (7) Eltop S.A. (αρχιτεκτονικές διακοσμητικές εφαρμογές, πάγκοι, πορτάκια,
πατώματα, φορμάικες κ.α.), (8) Lamda Leventis S.A. (τέντες, πέργκολες, συστήματα
σκίασης), (9) Mondo Porta Ltd. (εσωτερικές πόρτες) και (10) T-Fittings Ltd. (ορειχάλκινα
εξαρτήματα για χρήσεις υδραυλικές, θέρμανσης, άρδευσης, καθώς και για ηλιακά
συστήματα).
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Πέραν των περιπτέρων των 10 ελληνικών επιχειρήσεων, το Enterprise Greece Invest
& Trade διέθετε ευρύχωρο πληροφοριακό περίπτερο, το οποίο μάλιστα χρησίμευσε ως
τόπος διεξαγωγής επιχειρηματικών συναντήσεων των εκπροσώπων των ελληνικών
εταιρειών με τους επισκέπτες της έκθεσης. Οι εντυπώσεις μας, όπως και εκείνες των
Ελλήνων εκθετών από την τοποθεσία των περιπτέρων, καθώς και την όλη οργανωτική
προσπάθεια του Enterprise Greece, υπό το συντονισμό της κας Β. Καλαμαρά, υπήρξαν
εξαιρετικές, όπως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασι αλλά και κατά τις
συζητήσεις μας με τους εκπροσώπους των ελληνικών εταιρειών στη διάρκεια της έκθεσης.
Οι Έλληνες εκθέτες αποτίμησαν ως θετικά τα αποτελέσματα της συμμετοχής τους
στην “Big 5 Construct Egypt”, με αρκετά ικανοποιητική ροή επισκεπτών, ιδιαίτερα από τη
δεύτερη ημέρα και έπειτα, λαμβανομένου υπόψη του ότι επρόκειτο για την πρώτη
αιγυπτιακή έκδοση της έκθεσης, καθώς και αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο στοχευμένων και
ποιοτικών επαφών, οι οποίες διευθετήθηκαν τόσο από τους διοργανωτές (DMG Events),
όσο και από το Γραφείο μας. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί επίσης η συμβολή του
συνεργάτη της DMG Events για την Ελλάδα, κ. Π. Κυριαζή, ο οποίος συμμετείχε ενεργά
από το ξεκίνημα της προσπάθειας προετοιμασίας της ελληνικής συμμετοχής στη φετινή
πρώτη έκδοση της “Big 5 Construct Egypt”.
Σημειώνεται ότι το Γραφείο μας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ελληνικής
εθνικής συμμετοχής στην έκθεση, εκπόνησε εμπεριστατωμένη έρευνα του αιγυπτιακού
κλάδου κατασκευών, δομικών υλικών και της αγοράς ακινήτων, την οποία προώθησε μαζί
με πρόσθετο πληροφοριακό υλικό τόσο στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, όσο και σε
επιχειρηματικούς και κρατικούς φορείς στην Ελλάδα, ενώ σε συνεννόηση με το Enterprise
Greece, οργάνωσε πρόγραμμα επιχειρηματικών συναντήσεων για τους εκπροσώπους των
ελληνικών εταιρειών. Αναφέρουμε ότι στη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν
συνολικά 90 συναντήσεις εκπροσώπων των ελληνικών εταιρειών με εκπροσώπους 15
αιγυπτιακών ομίλων. Ο υπογράφων και ο Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α΄ κ. Γκάσιος, στον οποίο είχε
ανατεθεί η προετοιμασία της ελληνικής συμμετοχής από πλευράς Γραφείου μας,
επισκεφθήκαμε τα περίπτερα των ελληνικών εταιρειών, συνομιλήσαμε με τους υπευθύνους
εκπροσώπους τους αναφορικά με τη σημερινή κατάσταση και τις προοπτικές ενίσχυσης της
παρουσίας τους στην αιγυπτιακή αγορά, απαντώντας σε συγκεκριμένα ερωτήματά τους και
τιθέμενοι ασφαλώς στη διάθεσή τους για παροχή σχετικής συνδρομής.
Η συνολική εικόνα που αποκομίσαμε από την ελληνική εθνική συμμετοχή στην
“Big 5 Construct Egypt 2018”, είναι κατ’ αρχήν θετική. Επισημαίνουμε ότι, στο βαθμό που
οι επόμενες εκδόσεις της έκθεσης στην Αίγυπτο θα μεγαλώσουν από πλευράς χώρου,
συμμετοχών και επισκεψιμότητας, αλλά και στο βαθμό που η χώρα μας έχει ενεργό
ενδιαφέρον για συνεργασίες με την Αίγυπτο στον κλάδο δομικών υλικών και κατασκευών,
το οποίο μάλιστα σκοπεύει να εμβαθύνει περαιτέρω, αξίζει ενδεχομένως να επιδιωχθεί
μελλοντικά περαιτέρω εμπλουτισμός της ελληνικής συμμετοχής. Σημειωτέον ότι, σύμφωνα
με προφορική ενημέρωση που λάβαμε από τους διοργανωτές, η προσεχής “Big 5 Construct
Egypt” θα λάβει χώρα κατά το διάστημα 1-4 Σεπτεμβρίου 2019.
Σημειώνεται ότι πλήρης κατάλογος εκθετών μπορεί να αντληθεί από την ιστοσελίδα στη
διεύθυνση https://exhibitorlist.thebig5constructegypt.com/Big5ConstructEgypt18/Default.aspx).
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