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∆ιεθνής Έκθεση BIG 5 SHOW (Dubai, 22-25/11/2010) 

  

 Πραγµατοποιήθηκε στο Ντουµπάι, 22-25 Νοεµβρίου, η ∆ιεθνής Έκθεση δοµικών υλικών BIG 5 

SHOW µε τη συµµετοχή 2.500 εκθετών από 70 χώρες, µε 27 εθνικά περίπτερα. Την Έκθεση 

εγκαινίασε ο Αντιπρόεδρος και Πρωθυπουργός των ΗΑΕ, ηγεµόνας του Dubai, Σεΐχης Mohammed bin 

Rashid Al Maktoum συνοδευόµενος από τον διάδοχο, Σεΐχη Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al 

Maktoum. 

 Στην Έκθεση, η οποία αποτελεί τη σηµαντικότερη διοργάνωση στον κλάδο των κατασκευών 

και των δοµικών υλικών (κεραµικά, µάρµαρο, γυαλί, µέταλλο, εξοπλισµό κλιµατισµού, ύδρευσης και 

λοιπά βαριά µηχανήµατα/PMV) στη Μέση ανατολή, συµµετείχε ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού 

Εµπορίου (ΟΠΕ) µε εθνικό περίπτερο 985 τ.µ. και 39 Ελληνικές εταιρείες εκ των οποίων ένας 

σηµαντικός αριθµός αφορούσε νέες συµµετοχές.   

1 A2G GREEN ARCHITECTS 
Sustainable designers of new or existing low energy 

consumption buildings 

2 AKROLITHOS  SA 
Polygonal state Kavalas, sandstone Mandras, tumbled stone 

Thassos, polygond yellow, polygond stone Sicis 

3 ALCHIMICA  SA 
Hyperdesmo, hyperfloor, hygrosmart, hyperseal, hyperdesmo 

P/B systems 

4 ALFA ALFA ENERGY 
Terraces, roofs, foundations waterproofing materials, 

bitaminious membranes and coatings, XPS and PU thermal. 

5 ALFA WOOD  SA 
Raw mdf and chip board, melamine faced mdf and chip 

boards, door frames and profiles, cabinet and kitchen doors. 

6 ALIBERTI  SA Fans, bells, socket, switches 

7 
BEST TIRE PROTECTION SEALANT 

INTL 
Tire protection sealant 

8 BIOFIAL  S.A. 
Hydraulic lift systems, hydraulic cylinders, hydraulic power 

units 

9 CALPAK – CICERO HELLAS  S.A. Solar thermal systems 

10 COURBI  S.A. 
Electrical equipment – cabling materials, flexible and straight 

cable tubes, waterlight boxes, derivation and switch boxes 

11 D.P.  PUMPS Pumps 

12 DEDOUSSIS ENG LTD 
Control software, power and control electronic panels for 

asphalt and concrete plants 

13 DIMAS  S.A.  Solar water heaters 

14 DORIKA MARMARA Marble blocks, slabs, standard size tiles, cut to size tiles 

15 DUROPLAST  S.A. 
Rolling shutter systems, garage doors, motors, mosquito net 

systems 

16 EPSILON – EPSILON  S.A. Concrete tiles, curbs, paving blocks, cool materials 
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17 EUROBEND  S.A. 
Wire, concrete, reinforcing, iron and tube processing 

machinery 

18 
FOTKA – KONSTANTINOS G. 

KARGIOTIS 

Metallic electrical, distribution, boards, flush mount, IP 30, 

220-400V class I 

19 G STYLE  S.A. Bathroom accessories 

20 IKTINOS HELLAS  S.A. Greek marbles 

21 INTERKLIMA  S.A. Air handline units, fan coil units, chillers 

22 INTERPLAST  S.A. 
Fittings, brass fittings for heating and sanitary, PP pipes for 

sewage 

23 IOANNIDIS BROS  S.A. ‘DELTA’ 
Wheels – accessories for iron fittings, iron works machinery, 

ladders 

24 LAZARIDIS MARMOR  S.A. Marble blocks, slabs, standard size tiles, cut to size tiles 

25 MARMYK ILOPOULOS LTD 
Marble, karnezeika, kandiared, crema iris, lygourio, parnon, 

pocahodas, argos black 

26 MATHIOS REFARCTORIES  S.A. Manufactured stones, veneer 

27 METALIC VIOMETALE Handles and knobs, decorative items 

28 MONDO LIGHTS MOUTZOURIDI 
Textured effects, glazes, Venetian plasters, polychromatic 

coatings 

29 MOSCHOU MARMI GRANITI Marble 

30 NANOPHOS  S.A. Nanotechnology for waterproofing and cleaning 

31 NOBEL, XILINAKIS D.&Co Solar waterheaters, electric waterheaters 

32 NOVE  S.A. Bathroom furniture, tops for washbasins, mirrors, washbasins 

33 PALAPLAST  S.A. 
Cross – linked PE pipes for hot and cold water, applications 

PPP pipes and lifthings, hydropal 

34 PIKRAKIS  S.A. Fences, rails, gates, main doors, window doors 

35 PLESSIO  S.A. Security doors, interior doors 

36 SILVER – PARASKEVA BROS 
Mini kitchen, kitchenette, extra bed, room furnishing, plastic 

furniture 

37 SYR – MAK  S.A. Hay bay – galvanized – stitch – welded – barb wires 

38 VERNILAC  S.A. Coatings, paints, thinners 

39 VESALUX by TYPOCHIM LTD 
Pearlescent effects, glitter metallic effects, sand textured 

effects, glazes, Venetian plasters, polychromatic coalings 

 

 Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε το ∆ΝΤ και το EBE Dubai, τα Η.Α.Ε. εξακολουθούν 

να αποτελούν τη σηµαντικότερη κατασκευαστική αγορά ανάµεσα στις χώρες Συνεργασίας του Κόλπου 

(GCC), καθώς η αξία των συµφωνιών που αφορούν κατασκευαστικά έργα το 2010 ανέρχεται σε 23,53 

δις δολ. ΗΠΑ, ενώ η συνολική αξία των έργων σε εξέλιξη και στο στάδιο σχεδιασµού ανέρχεται σε 

714,8 δις δολ. ΗΠΑ. Ειδικότερα, στα ΗΑΕ, όπως αναφέρει η εταιρεία ερευνών Proleads, περίπου 1.300 

έργα βρίσκονται υπό κατασκευή και επιπλέον 303 σχεδιάζονται ή βρίσκονται σε φάση δηµοπράτησης, 

γεγονός που υπογραµµίζει την επανάκτηση της εµπιστοσύνης των επενδυτών. 

 Σύµφωνα µε τις ίδιες έρευνες, οι τοµείς που παρουσιάζουν εντονότερη κατασκευαστική 

δραστηριότητα στα ΗΑΕ είναι ο ενεργειακός, µε σηµαντικά έργα που αφορούν την πυρηνική ενέργεια, 

το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ο κτηµατοµεσιτικός και οι υποδοµές (οδοποιία, αερολιµένες, 

βιοµηχανικά πάρκα κ.λπ.). Από την άλλη πλευρά στο πλαίσιο της εν λόγω έκθεσης δόθηκε ιδιαίτερη 

βαρύτητα στη βιώσιµη ανάπτυξη µε τη χρήση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον για τη 
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δηµιουργία έργων που παράλληλα θα εξοικονοµούν ενέργεια.  

 Συµπερασµατικά, η Ελληνική συµµετοχή στην έκθεση κρίνεται επιτυχηµένη, δεδοµένων των 

θετικών σχολίων, κατά κοινή οµολογία των περισσοτέρων Ελλήνων εκθετών, οι οποίοι ανέφεραν ότι η 

ποιότητα των επισκεπτών,  αν και λιγότεροι από πέρυσι, ήταν σαφώς σε πολύ καλύτερο επίπεδο, µε 

αποτέλεσµα την πραγµατοποίηση ουσιαστικών και στοχευµένων επαφών. Θα πρέπει, επίσης, να 

σηµειωθεί ότι η προέλευση των επισκεπτών δεν περιορίζεται µόνο στην επιτόπιο αγορά, αλλά 

επεκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής, γεγονός που καθιστά 

την έκθεση ιδιαίτερα ελκυστική στους συµµετέχοντες.  

 Κατόπιν τούτου, κρίνεται σκόπιµη η συµµετοχή της Χώρας µας και στην επόµενη  διοργάνωση, 

µε ακόµη περισσότερες συµµετοχές, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο Dubai από 21 έως 24 Νοεµβρίου 

2011. 

  

Ντουµπάι, 28 Νοεµβρίου 2010 

 


