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   Ελληνική συμμετοχή σε διεθνή έκθεση κατασκευών BIG 5 Show Dubai 2018 

    

 
 

Ελληνική συμμετοχή σε 39η διoργάνωση διεθνών Εκθέσεων BIG 5, BIG5 Solar και BIG5 Heavy (26-
29 Νοεμβρίου τ.ε.) υπό Enterprise Greece, με την στήριξη των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς 
Ελλάδος, συμπεριέλαβε 44 συμμετοχές ελληνικών επιχειρήσεων από τους κλάδους (α) μονωτικών 
υλικών και χρωμάτων, (β) δαπέδων και μαρμάρων, (γ) αλουμινίου - ειδικών εξωτερικών κατασκευών 
και σκιάστρων, (δ) κουφωμάτων, επίπλων κουζίνας και εξαρτημάτων τους, (ε) ειδών υγιεινής (στ) 
ηλιακών θερμοσιφώνων, (ζ) λοιπών δομικών υλικών, (η) λογισμικού κατασκευών και (θ) 
συστημάτων επισκευής ελαστικών βαρέων οχημάτων σε εννέα ξεχωριστά εθνικά περίπτερα, τα 
οποία κατέλαβαν συνολική επιφάνεια 1320 τ.μ. έναντι 1208 τ.μ προηγουμένου έτους. 
Επισυνάπτεται κατάλογος Ελλήνων εκθετών. 
 
Σε πλαίσιο τελετής εγκαινίων Α.Υ. Σείχης Hamdan bin Rashid Al Maktoum, Υπουργός Οικονομικών 
των ΗΑΕ και Αναπληρωτής Ηγεμών του Ντουμπάι, επισκέφθηκε ελληνικά περίπτερα, όπου έτυχε 
υποδοχής από την Πρέσβυ της Ελλάδος Δρα Αικατερίνη Μπούρα, τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο 
Enterprise Greece κ. Γρηγόρη Στεργιούλη. Στην υποδοχή συμμετείχαν αντιπροσωπεία της Στερεάς 
Ελλάδος με επικεφαλής την Αντιπεριφερειάρχη κα Φωτεινή Παπαθωμά, στελέχη Enterprise Greece 
και Γραφείου Ο.Ε.Υ, εκπρόσωπος των διοργανωτών DMG κ. Παύλος Κυριαζής και υπογράφων. 
Μετά την έναρξη της εκθέσως Πρέσβυς της Ελλάδος και Πρόεδρος Enterprise Greece έκαναν 
δηλώσεις σε εκπρόσωπο Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.  
 

Σε φετεινή διοργάνωση περίπτερα εκθετών κατέλαβαν 48.000τ.μ. επί μεικτού εκθεσιακού χώρου 
110.000τ.μ. Καθαρό εμβαδόν ελληνικών περιπτέρων ανήλθε σε 1328,5 τ.μ έναντι 1.208 
προηγουμένου έτους. Βάσει των ανωτέρω, η ελληνική συμμετοχή κατατάσσεται στη 2η θέση μεταξύ 
των ευρωπαϊκών χωρών επόμενη της Ιταλίας (περίπου 4.000 τ.μ) και στην 5η θέση μεταξύ του 
συνόλου των συμμετεχουσών χωρών μετά από τις Κίνα, Τουρκία (4.500τ.μ.περίπου) και Ινδία 
(2.500τ.μ. περίπου). Έναντι του προηγουμένου έτους, καταγράφεται αξιοσημείωτη μείωση 
επιφανείας των περιπτέρων Κίνας, Ιταλίας, Τουρκίας και Γερμανίας.    
 

Παρότι η ελληνική συμμετοχή, αν και ενισχυμένη, ήταν μικρότερη σε μέγεθος συγκριτικά με άλλες 
χώρες και ειδικώτερα με την Τουρκία, οποία δαπανά σημαντικά ποσά ως χορηγός και 
προβαλλόμενη (featured) χώρα, η παρουσία του σήματος «Greece» και αυτή των ελληνικών 
περιπτέρων υπήρξε διακριτή, εμφανής και προβεβλημένη, ιδιαιτέρως στον κυρίως διάδρομο, αλλά 
και σε όλες τις αίθουσες του εκθεσιακού χώρου.  
 

Σύμφωνα με στοιχεία διοργανωτών, αριθμός επισκεπτών ξεπέρασε τους 65.000. Αριθμός εκθετών 
ανήλθε σε 2.601 από 64 χώρες. Πολυπληθέστερες οι συμμετοχές εκθετών Κίνας (631), Η.Α.Ε (348) 
Ιταλίας (266), Τουρκίας (252), Γερμανίας (105), Ινδίας (91) Σαουδικής Αραβίας (81), Ν. Κορέας (74), 
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Ισπανίας (65) και Η.Π.Α. (48). Εκθέτες από τις χώρες Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και τις 
ευρωπαϊκές χώρες ανήλθαν σε 454 και 692 αντιστοίχως.  
 

Κατά επίσκεψή μας σε περίπτερα Ελλήνων εκθετών και την αναλυτική ενημέρωσή μας για την 
δραστηριότητα και τα προϊόντα τους, παρεσχέθησαν από πλευράς μας εξατομικευμένες 
πληροφορίες για την εδώ αγορά, σε συνέχεια προηγούμενης αποστολής ειδικού ενημερωτικού 
υλικού και καταλόγων εταιρειών του κατασκευαστικού κλάδου. Επιπλέον Γραφείο μας προέβη σε 
ενέργειες δικτύωσης γνωστοποιώντας συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε παράγοντες της εδώ 
αγοράς. Καταγράφονται θετικά αποτελέσματα από την πλειοψηφία των Ελλήνων εκθετών, 
ειδικώτερα εις ό,τι αφορά επαφές και επιχειρηματικές συναντήσεις που πραγματοποίησαν κατά τη 
διάρκεια της διοργανώσεως με επισκέπτες από τις χώρες του ΣΣΚ, Πακιστάν, Καζακστάν και από 
αφρικανικές χώρες, με τις οποίες τα ΗΑΕ έχουν διευρύνει πλέγμα διμερών σχέσεων.   
 
Συγκρατούμε ότι παρά τα τρέχοντα έργα στα ΗΑΕ, τα οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις Building & 
Construction Network ανέρχονται σε 11.700, εκτιμώμενου κόστους $ΗΠΑ 818,2 δις, διαπιστώνεται 
σχετική ελάττωση της ρευστότητος και αύξηση του πιστωτικού διαστήματος κατά τις πληρωμές των 
παραγγελιών. Σημειώνουμε επίσης ότι μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται ήδη στα 
ΗΑΕ μέσω αντιπροσώπων ή εισαγωγέων. 

 
 Ντουμπάι, 4 Δεκεμβρίου 2018 

Ο Προϊστάμενος 
Χρήστος Γ. Σταμπουλόπουλος 

Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. A΄ 
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