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 Ντουμπάι, 12 Γεκεμβρίου 2022 

 

    

υμμετοχή ελληνικών εταιρειών στη Γιεθνή Έκθεση «The Big 5 Show» (Ντουμπάι, 5-8 Γεκεμβρίου 

2022) 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Παγθόζκην Κέληξν Δκπνξίνπ ηνπ Νηνπκπάη κεηαμύ 5-8 Γεθεκβξίνπ η.έη., ε 

43
ε
 Γηεζλήο Έθζεζε «The Big 5 Show» (https://www.thebig5.ae/). Πξόθεηηαη γηα ηε κεγαιύηεξε έθζεζε 

ζηνπο θιάδνπο θαηαζθεπώλ θαη δνκηθώλ πιηθώλ ζηελ Μέζε Αλαηνιή. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν πεξηθεξεηαθόο 

ραξαθηήξαο ηεο έθζεζεο επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ κε επηρεηξήζεηο από πεξηνρέο ηνπ Κόιπνπ, ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο, αιιά θαη ηεο Βόξεηαο θαη Υπνζαράξηαο Αθξηθήο. Σην πιαίζην ηεο Big 5 Dubai, 

δηνξγαλώζεθαλ νη εθζέζεηο: «MΙDDLE EAST STONE»- καξκάξνπ θαη πιαθηδίσλ, «MΙDDLE EAST 

CONCRETE»- ηζηκέληνπ, «HVAC-R» - ςύμεο/ζέξκαλζεο, «SOLAR» - ειηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη πξντόλησλ 

ελέξγεηαο, «BIG 5 HEAVY» - κεραλεκάησλ, «URBAN DESIGN & LANDSCAPING EXPO» - αζηηθνύ 

ζρεδηαζκνύ θαη αξρηηεθηνληθήο εμσηεξηθώλ ρώξσλ, «ΔVERYTHING ARCHITECTURE»-αξρηηεθηνληθή 

εζσηεξηθνύ ρώξνπ, «FM EXPO»-δηαρείξηζεο εγθαηαζηάζεσλ θαη «START-UP CITY» - ηερλνινγίαο. 

Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο δηνξγαλώηξηαο εηαηξείαο DMG events, ε θεηηλή Έθζεζε πξνζέιθπζε 

πεξηζζόηεξνπο από 2.000 εθζέηεο, από 60 ρώξεο, ελώ εθηηκάηαη όηη ηελ επηζθέθηεθαλ πεξί ηνπο 55.000 

επηζθέπηεο. Ωο κεγαιύηεξεο εζληθέο ζπκκεηνρέο ζηελ θεηηλή «Big 5» θαηαγξάθνληαη εθείλεο ησλ Ιηαιίαο, 

Κίλαο, Τνπξθίαο, Ιλδίαο, Σ. Αξαβίαο, Γεξκαλίαο θαη Διιάδαο. 

Η Enterprise Greece αλέιαβε ηελ νξγάλσζε ηεο εζληθήο αληηπξνζσπείαο γηα 21
ε
 ζπλερόκελε ρξνληά. 

Σηελ θεηηλή εθδήισζε ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 60 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο (έλαληη 35 ειιεληθώλ ζπκκεηνρώλ ην 

2021 θαη 55 ην 2019).  

Τελ θεηηλή Έθζεζε εγθαηλίαζε ν Σεΐρεο Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, πηόο ηνπ 

Ηγεκόλα ηνπ Dubai, ν νπνίνο επηζθέθζεθε ην ειιεληθό πεξίπηεξν θαη έηπρε ππνδνρήο θαη μελάγεζεο από ηνλ 

Πξέζβπ ηεο Διιάδαο ζην Ακπνύ Νηάκπη, θ. Α. Αιεμαλδξίδε, ηελ Δληεηαικέλε Σύκβνπιν ηνπ Enterprise 

Greece, θα Μ. Αιεμαλδξνπνύινπ θαη ηνλ εθπξόζσπν ησλ δηνξγαλσηώλ DMG, θ. Παύιν Κπξηαδή. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζήο ηνπο, θ. Πξέζβεο αλαθέξζεθε ζηνπο ηζρπξνύο δηκεξείο νηθνλνκηθνύο θαη εκπνξηθνύο 

δεζκνύο, νη νπνίνη απνηππώλνληαη ζηελ παξνπζία ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εκηξαηηλή αγνξά, θαζώο θαη 

ζηελ ελ ιόγσ Έθζεζε. Τηο επόκελεο εκέξεο, ηελ Έθζεζε επηζθέθζεθαλ ηόζν ν Πξσζππνπξγόο ησλ ΗΑΔ θαη 

Ηγεκόλαο ηνπ Dubai, Σετρεο Mohammed bin Rashid Al Maktoum όζν θαη ν Γηάδνρνο, Σετρεο Hamdan bin 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum. 

 Μεηά ηα εγθαίληα ηεο Έθζεζεο, ειιεληθή αληηπξνζσπεία επηζθέθζεθε ηα πεξίπηεξα όισλ ησλ 

ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ. Καηά ηηο ζπλνκηιίεο ηνπ κε ηνπο Έιιελεο εθζέηεο, θ. Πξέζβπο δήισζε ηελ 

εηνηκόηεηα ηεο Πξεζβείαο ζην Ακπνύ Νηάκπη θαη ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΥ ζην Νηνπκπάη γηα ηελ παξνρή 

ζπλδξνκήο ζηηο εμαγσγηθέο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηελ ηνπηθή αγνξά θαη ηνπο εμέθξαζε ηηο επρέο ηνπ γηα θαιή 

επηηπρία ζηελ έθζεζε. 

 Δπηζεκαίλεηαη όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Έθζεζεο ιεηηνύξγεζε γηα πξώηε θνξά εηδηθά δηακνξθσκέλνο 

ρώξνο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Διιεληθνύ Μαξκάξνπ. Η  Enterprise Greece ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σύλδεζκν 

Δπηρεηξήζεσλ Μαξκάξνπ Μαθεδνλίαο – Θξάθεο (ΣΔΜΜΘ) επηκειήζεθαλ θαη παξνπζίαζαλ ην λέν brand 

name γηα ην Διιεληθό κάξκαξν “GREEK MARBLE” ζηνρεύνληαο ζε κηα ζπληνληζκέλε πξνώζεζε ηνπ 

πξντόληνο ζην εμσηεξηθό. Σεκεηώλεηαη όηη ηελ πξώηε εκέξα ηεο Έθζεζεο, ην πεξίπηεξν ηνπ ειιεληθνύ 

καξκάξνπ επηζθέθζεθε ν Υπνπξγόο Δλέξγεηαο θαη Υπνδνκώλ ζηα ΗΑΔ, Suhail Mohamed Al Mazrouei, ν 

νπνίνο μελαγήζεθε από ηνλ θ. Πξέζβπ, ηελ θα Αιεμαλδξνπνύινπ θαη ηελ Πξόεδξν ηνπ Σπλδέζκνπ, 

Δπηρεηξήζεσλ Μαξκάξνπ Μαθεδνλίαο – Θξάθεο (ΣΔΜΜΘ), θα Φατδά. 

https://www.thebig5.ae/
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Σην πεξίπηεξν ηνπ ειιεληθνύ καξκάξνπ δηνξγαλώζεθαλ, επίζεο, δύν εθδειώζεηο: 

Α) Δθδήισζε Δγθαηλίσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν θ. Πξέζβπο θαη ε θα Αιεμαλδξνπνύινπ 

θαισζόξηζαλ ηηο 60 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο. 

Β) Δθδήισζε παξνπζίαζεο ηνπ λένπ θιαδηθνύ brand ηνπ Διιεληθνύ Μαξκάξνπ πνπ δηνξγαλώζεθε ζηηο 

06/12 από ηελ Enterprise Greece ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν καο θαη ηνλ ΣΔΜΜΘ. Σηελ εθδήισζε 

ζπκκεηείραλ αξρηηεθηνληθά θαη κειεηεηηθά γξαθεία, θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο, θ.ά. 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην banner Greece είρε αλαξηεζεί θαη από ηηο δύν πιεπξέο ηνπ θεληξηθνύ 

ρώξνπ ππνδνρήο ησλ επηζθεπηώλ ζην εθζεζηαθό Κέληξν. Η ζεηηθά δπζαλάινγε πξνβνιή ηεο Διιάδαο ζηνπο 

ρώξνπο ηεο Έθζεζεο νθείιεηαη αθελόο ζηελ έγθαηξε δήισζε εζληθήο ζπκκεηνρήο από πιεπξάο Enterprise 

Greece, αθεηέξνπ ζηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ θ. Κπξηαδή πνπ πξνβάιιεη, κέζσ ηεο ζέζεο ηνπ, κε ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ηελ Διιάδα. 

Η Έθζεζε παξνπζίαζε πςειή επηζθεςηκόηεηα ζε ζρέζε κε άιιεο ρξνληέο. Η πιεηνλόηεηα ησλ 

εθζεηώλ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη ηόζν από ηελ πνζόηεηα όζν θαη από ηελ πνηόηεηα ησλ επαθώλ ηνπο, πνπ δελ 

πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά από ηελ ηνπηθή αγνξά, αιιά από ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη 

ηεο Αθξηθήο.  

 


