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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  

ePOWER & BUILDING, MAΔΡΙΤΗ, 13 -16.11.2018  

 

Διεθνής Έκθεση ePower & Building: Η μεγαλύτερη ισπανική έκθεση για τον τομέα των 

κατασκευών, δομικών υλικών και ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού. 

Η μεγαλύτερη έκθεση που πραγματοποιείται στη Νότια Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία του 

διοργανωτή ΙFEMA για τον τομέα των κατασκευών, ePower & Building, διεξήχθη στην 

Μαδρίτη, από τις 13 έως τις 16 Νοεμβρίου 2018 και φιλοξενήθηκε σε μία έκταση 140.000 τ.μ. 

στις εγκαταστάσεις του IFEMA (Institucion Ferial de Madrid), ο οποίος είναι ο επίσημος 

διοργανωτής εμπορικών εκδηλώσεων και διεθνών εκθέσεων στην Ισπανία, με τη συμμετοχή 

Ελλήνων εκθετών.  

Υπό την ομπρέλα της συγκεκριμένης έκθεσης, συγκαταλέγονται οι εκθέσεις CONSTRUTEC 

(Διεθνής Έκθεση Υλικών, Τεχνικών και Κατασκευαστικών Λύσεων), VETECO (Διεθνής 

Έκθεση Παράθυρου, Πρόσοψης και Ηλιακής Προστασίας), BIMEXPO (Διεθνής Έκθεση 

λύσεων ΒΙΜ – Building Information Modeling), ARCHISTONE (Διεθνής Έκθεση 

Αρχιτεκτονικής Πέτρας), MATELEC και MATELEC LIGHTING (Διεθνείς Εκθέσεις 

ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιών), στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι 

από 1.600 εκθέτες και τις επισκέφθηκαν περισσότεροι από 80.000 επαγγελματίες του 

κατασκευαστικού τομέα, από 110 χώρες από όλο τον κόσμο. Σημειώνεται ότι η έκθεση είχε 

κατά 25% μεγαλύτερη συμμετοχή συγκριτικά με την τελευταία έκθεση που πραγματοποιήθηκε 

το 2016.  

Αναλυτικότερα, το 57% εκ των παρευρισκομένων στην έκθεση προήλθε από την Ευρώπη, το 

18% από τη Νότια Αμερική, το 12% από τη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, το 6% από τη 

Βόρεια Αμερική, το 4% από την Ασία και το 3% από τη Νότια Αφρική. 

Αναφορικά με το επαγγελματικό προφίλ των επισκεπτών, το 23,5% είναι βιομήχανοι, το 

18,7% είναι εγκαταστάτες ή διαθέτουν εργαστήρια, το 11,2% είναι διανομείς ή έμποροι 

χονδρικής, το 11% είναι μηχανικοί, το 9,5% είναι αρχιτέκτονες ή σχεδιαστές, το 6,6% είναι 

οικοδόμοι ή κτηματομεσίτες, το 2% είναι προμηθευτές, το 1,3% προέρχονται από τον 

τριτογενή τομέα (εμπόριο και υπηρεσίες) ή είναι έμποροι λιανικής, το 1% διαχειριστές 

ακινήτων, το 4,5% αποτελείται από άλλους επαγγελματίες του κατασκευαστικού τομέα και το 

10,7% από άλλους.  
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Με την αειφορία, την καινοτομία και την τεχνολογία ως ραχοκοκαλιά της έκθεσης, η ePower & 

Building, αποτελεί πολύ σημαντική πλατφόρμα συναλλαγών για τις εγχώριες και διεθνείς 

αγορές, ιδίως των αγορών της Λατινικής Αμερικής. Κατά γενική ομολογία, η φετινή έκθεση 

ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένη και επάξια της αντίστοιχης σημαντικής κλαδικής έκθεσης 

που διεξάγεται ετησίως στη Στουτγάρδη.  

Eλληνική συμμετοχή 

Η έκθεση διεξήχθη με περιορισμένη ελληνική συμμετοχή εταιρειών που, ωστόσο, έχουν 

σημαντική παρουσία στην Ελλάδα. 

ALUMINCO & PANEL S.L. 

 

Η ALUMINCO, η οποία εδρεύει στη Μαδρίτη, ιδρύθηκε το 1999 και αποτελεί τον επίσημο 

αντιπρόσωπο και διανομέα των ελληνικών προϊόντων της ομώνυμης εταιρείας για την 

Ισπανία και τη Πορτογαλία. Παρέχει υψηλής ποιότητας αλουμίνιο με μοναδικά και 

αποκλειστικά σχέδια που έχουν καταστήσει την εταιρεία μία από τις πιο εξειδικευμένες στην 

εδώ εθνική και διεθνή αγορά. Η Αluminco & Panel S.L. διαθέτει εδραιωμένη παρουσία στην 

Ισπανία. Τα προϊόντά της, μέσω της Ισπανίας, φθάνουν πλέον έως και τη Δομινικανή 

Δημοκρατία. 

  

IDECO 

 

Η IDECO έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή αντικωνωπικών συστημάτων, 

από το 1991. Από τις αρχές του 2008, η εταιρεία μεταφέρθηκε σε νέες ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις, δημιουργώντας έτσι την κατάλληλη υποδομή για να συνεχίσει την ανοδική 

πορεία και να αυξήσει τα μερίδιά της στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά, καθώς κατέχει 

εργοστάσια παραγωγής στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βελιγράδι και το Ζάγκρεμπ. Διαθέτει 

σημαντικό αριθμό δικών της κατοχυρωμένων ευρεσιτεχνιών  

 

Η ΙDECO σχεδιάζει την άμεση επέκτασή της στην Ισπανία, καταρχήν διά της εύρεσης 

αποθηκευτικών χώρων και σύστασης εταιρείας και ήδη ζήτησε τη συνδρομή του Γραφείου 

μας σε αυτή την προσπάθειά της  

NEOTEX 

 

Η NEOTEX AEBE είναι μία αμιγώς ελληνική βιομηχανία που, από την ίδρυσή της το 1959, 

αποτελεί σημείο αναφοράς στη στεγάνωση και μόνωση, την προστασία δαπέδων και την 

επισκευή, διαθέτοντας γερά θεμέλια πρωτοπορίας, εξειδίκευσης και αξιοπιστίας. Ξεκινώντας 
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ως εισαγωγική-εμπορική επιχείρηση, εξελίχθηκε σε παραγωγική-εξωστρεφή εταιρεία και 

πλέον εξάγει σε τουλάχιστον 50 χώρες στις πέντε ηπείρους. 

 

Το Γραφείο OEY Μαδρίτης επισκέφθηκε την έκθεση, ήρθε σε επαφή με τις ελληνικές εταιρείες 

και τα στελέχη τους και κατέγραψε τις απόψεις και τις ανάγκες τους ενώ τους ενημέρωσε 

ενδελεχώς για την κατάσταση της οικονομίας της φιλοξενούσας χώρας και τις ιδιαιτερότητες 

της αγοράς. Τους παρότρυνε να συνεχίσουν την προσπάθεια συστηματικής εδραίωσης στην 

ισπανική αγορά, δεδομένης της ανόδου που καταγράφουν σχεδόν όλοι οι δείκτες της 

ισπανικής οικονομίας.  

Ενόψει των ανωτέρω, και με δεδομένο το υπολογίσιμο μέγεθος της ισπανικής αγοράς, 

εξακολουθούμε να θεωρούμε σκόπιμη τη συνεχή στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων για 

την είσοδό τους στην εδώ αγορά, καθώς ο τομέας των κατασκευών προσφέρεται για την 

αύξηση των εξαγωγών μας στη φιλοξενούσα χώρα και στις αγορές των χωρών της Λατινικής 

Αμερικής, μέσω της Ισπανίας, ως πύλης εισόδου.  

Το Γραφείο ΟΕΥ έχει ήδη αναρτήσει στη διαδικτυακή πύλη ΑGORA σχετική μελέτη για τον 

τομέα των κατασκευών στην Ισπανία και, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, θα στηρίξει τις 

ελληνικές εταιρείες που επιθυμούν με επεκταθούν είτε εξαγωγικά είτε διά της λειτουργίας 

υποκαταστημάτων τους εδώ.       

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

 

 


