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∆ιεθνής Έκθεση FASHION EXPO ARABIA 2009 (Αµπου Ντάµπι, 26-28/10/2009) 

 
 

 Πραγµατοποιήθηκε στο Αµπου Ντάµπι από τις 26-28 Οκτωβρίου η πρώτη διεθνής έκθεση 

ενδυµάτων, υποδηµάτων και κοσµηµάτων «Fashion Expo Arabia 2009» µε τη συµµετοχή 500 εκθετών 

από 27 χώρες. Την Έκθεση, την οποία επισκέφθηκαν 2.326 άτοµα, εγκαινίασε η Sheikha Shamma Bint 

Zayed Al Nahyan, αδερφή του Προέδρου των Η.Α.Ε. 

 Από Ελληνικής πλευράς, στην Έκθεση συµµετείχε ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού 

Εµπορίου (ΟΠΕ) µε εθνικό περίπτερο, στο οποίο πήραν µέρος 4 εταιρείες και 3 σχεδιαστές µόδας: 

1. Frangos Nikolas,                 κοσµήµατα 

2. Mandola Couture,               παιδικό ένδυµα 

3. Solano /Belle Mode Ltd,     µαγιό 

4. Sorelle,                                υποδήµατα  

5. Costas Faliakos                   επώνυµο ένδυµα 

6. Erifilli Nikolopoulou          επώνυµο ένδυµα 

7. Melina Pispa                       επώνυµο ένδυµα 

 Στα εγκαίνια της Έκθεσης παρευρέθη ο Πρέσβης της Ελλάδος στα Η.Α.Ε. κ. ∆. Ζώης, ο 

οποίος στη συνέχεια επισκέφθηκε τους Έλληνες εκθέτες και συνοµίλησε µαζί τους για την οικονοµική 

κατάσταση της χώρας και τις προοπτικές της αγοράς του Αµπου Ντάµπι. Κατά τις συνοµιλίες 

τονίστηκε ο εµφανής προσανατολισµός των επενδύσεων του Αµπου Ντάµπι σε νέους τοµείς, 

συµπεριλαµβανοµένου του λιανικού εµπορίου ενδύµατος, υποδηµάτων και κοσµηµάτων, οι οποίοι 

συνδέονται άµεσα µε τα, τεραστίων προϋπολογισµών, έργα τουριστικής ανάπτυξης που βρίσκονται σε 

εξέλιξη στο εµιράτο.  

 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε έρευνα αγοράς της A.T. Kearney’s, το Αµπου Ντάµπι 

φαίνεται να παίρνει τα σκήπτρα από το εµιράτο του Ντουµπάι, εξελισσόµενο στην πλέον ελκυστική 

αγορά λιανικού εµπορίου, διαθέτοντας ένα από τα µεγαλύτερα κατά κεφαλήν καταναλωτικά 

εισοδήµατα διεθνώς. Υπό το φως των ανωτέρω εξελίξεων και δεδοµένου του προγράµµατος του 

Αµπου Ντάµπι να διπλασιάσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τους χώρους λιανικής πώλησης από 

700.000 τ.µ. σε 1,2 εκατ. τ.µ.,  κρίνεται σκόπιµη η συνεχής παρουσία των Ελληνικών επιχειρήσεων 

στο εµιράτο του Αµπου Ντάµπι.  

Ντουµπάι, 16 Νοεµβρίου 2009 

 


