
________________________________________________ 
Hellenic Trade Centre, P.O. Box 7706, Dubai, U.A.E., tel: 00971 4 2272106, fax: 00971 4 2272253, 

email: ecocom-dubai@mfa.gr  url: www.agora.mfa.gr  

 

 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ Η.Α.Ε 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 

  

 

  

  

 

 Ντουμπάι, 19 Σεπτεμβρίου 2021 

 

   

 Συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στην Διεθνή Έκθεση «Big 5 International 

Building & Construction Show» (Ντουμπάι, 12-15.9.2021) 

 Πραγματοποιήθηκε δια ζώσης μεταξύ 12-15/9/2021 η Διεθνής Έκθεση «Big 5 International Building 

& Construction Show».   Η εν θέματι έκθεση (https://www.thebig5.ae/) διοργανώνεται τα τελευταία 41 χρόνια 

(με εξαίρεση το 2020, όταν είχε πραγματοποιηθεί διαδικτυακά), στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του 

Ντουμπάι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση στους κλάδους κατασκευών και δομικών υλικών στην Μέση 

Ανατολή, με την συμμετοχή επιχειρήσεων με εξαγωγική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ο περιφερειακός 

χαρακτήρας της έκθεσης, που επιτρέπει την ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις από περιοχές του 

Κόλπου, της Νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά και της Βόρειας και Υποσαχάριας Αφρικής. Στο πλαίσιο της Big 5 

Dubai, διοργανώθηκαν οι εκθέσεις: «URBAN DESIGN & LANDSCAPING EXPO» - αστικού σχεδιασμού 

και αρχιτεκτονικής εξωτερικών χώρων, «MΙDDLE EAST STONE»- μαρμάρου και πλακιδίων, «HVAC-R» - 

ψύξης/θέρμανσης, «SOLAR» - ηλιακών συστημάτων και προϊόντων ενέργειας, «BIG 5 HEAVY» - 

μηχανημάτων και «TECHNOLOGIES + INNOVATION» - τεχνολογίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργανώτριας εταιρείας DMG events, η φετινή Έκθεση προσέλκυσε 

περισσότερους από 1200 εκθέτες,  από 50 χώρες, ενώ εκτιμάται ότι την επισκέφτηκαν περί τους 35.000 

επισκέπτες. Ο συνολικός εκθεσιακός χώρος ανήλθε περίπου σε 45.000 τετραγωνικά μέτρα. Εν συγκρίσει με 

το 2019, αλλά και προηγούμενα έτη, τα μεγέθη της Έκθεσης ήταν σαφώς μειωμένα, λόγω των υφιστάμενων 

περιορισμών στις μετακινήσεις εκθετών και επισκεπτών από σημαντικές χώρες, όπως η Κίνα και η Ινδία. Ως 

μεγαλύτερες εθνικές συμμετοχές στην φετινή «Big 5» καταγράφονται εκείνες των Ιταλίας, Τουρκίας, Σ. 

Αραβίας, ΗΑΕ, Γαλλίας, Ισπανίας, Γερμανίας, Βρετανίας, Βελγίου και Ν. Κορέας.   

Η Enterprise Greece ανέλαβε την οργάνωση της εθνικής αντιπροσωπείας για 20η συνεχόμενη χρονιά, 

με περίπτερο 1.100 τ.μ. Στην φετινή εκδήλωση συμμετείχαν συνολικά 35 ελληνικές επιχειρήσεις (έναντι 55 

ελληνικών συμμετοχών το 2019). Για πληρότητα της εικόνας, επισυνάπτεται ο κατάλογος των ελληνικών 

εταιρειών που συμμετείχαν στην Έκθεση. Στο κύριο κομμάτι της έκθεσης, ήταν οι 30 εξ αυτών από τους εξής 

κλάδους:  

- 19 επιχειρήσεις από τον κλάδο δομικών υλικών 

- 4 επιχειρήσεις από τον κλάδο συστημάτων ηλιακής ενέργειας 

- 7 επιχειρήσεις από τον κλάδο πετρωμάτων δομικών χρήσεων. 

Μόνο 3 εταιρείες συμμετείχαν για πρώτη φορά στην έκθεση, ενώ από το σύνολο των ανωτέρω 30 

εταιρειών οι 23 έχουν ήδη παρουσία στην εμιρατινή αγορά και έχουν συμμετάσχει σε σειρά εμβληματικών 

έργων. Από τις 30 επιχειρήσεις, οι 12 συμμετέχουν και στην ψηφιακή έκδοση της Έκθεσης που εκκίνησε στα 

τέλη Αυγούστου και θα διαρκέσει έως τις 17 Νοεμβρίου 2021)  

Επίσης, 5 ελληνικές νεοφυείς εταιρείες συμμετείχαν στο πλαίσιο της Start-Up City, εκ των οποίων η 

μία βραβεύτηκε σε διαγωνισμό προώθησης της επιχειρηματικής ιδέας τους (pitching competition). Το Start-

Up City αποτελεί ένα νέο τομέα της Έκθεσης που φιλοδοξεί να επιδείξει καινοτόμες εφαρμογές στον κλάδο 

κατασκευών και δομικών υλικών. 

Την φετινή Έκθεση εγκαινίασε ο Σεΐχης Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ο οποίος 

επισκέφθηκε το κεντρικό ελληνικό περίπτερο, όπου έτυχε υποδοχής και ξενάγησης από τον Πρέσβη της 

Ελλάδας στο Αμπού Ντάμπι, κ. Δ. Ζώη, στελέχη του Enterprise Greece και τον εκπρόσωπο των διοργανωτών 

DMG, κ. Παύλο Κυριαζή. Κατά την διάρκεια της συζήτησής τους, κ. Πρέσβης αναφέρθηκε στους ισχυρούς 
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διμερείς οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς, οι οποίοι αποτυπώνονται στην παρουσία ελληνικών 

επιχειρήσεων στην εμιρατινή αγορά, καθώς και στην εν λόγω Έκθεση. Επίσης, αργότερα την ίδια ημέρα, το 

ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκε και ο Υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας στα ΗΑΕ, Dr. 

Sultan Ahmed Al Jaber. 

 Στη συνέχεια κ. Πρέσβης συνοδευόμενος από την ελληνική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τα 

περίπτερα όλων των ελληνικών επιχειρήσεων. Κατά τις συνομιλίες του με τους Έλληνες εκθέτες, κ. Πρέσβης 

δήλωσε την ετοιμότητα της Πρεσβείας στο Αμπού Ντάμπι και του Γραφείου ΟΕΥ στο Ντουμπάι για την 

παροχή βοήθειας σε ενδεχόμενο εξαγωγικό ενδιαφέρον τους στην εμιρατινή αγορά και τους εξέφρασε τις 

ολόθερμες ευχές του για καλή επιτυχία στην έκθεση. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική συμμετοχή, παρότι μικρότερη σε μέγεθος συγκριτικά με τις 

χρονιές πριν την πανδημία, διέθετε περίπτερα σε όλες τις αίθουσες του εκθεσιακού χώρου, εγκατεστημένα σε 

πολύ καλά σημεία και αισθητικά πολύ όμορφα. Τα περίπτερα είχαν πολύ καλό φωτισμό, ήταν βαμμένα με 

φωτεινά χρώματα και ορισμένα από αυτά διέθεταν οθόνες, που προέβαλαν ενημερωτικό υλικό των εκθετών. 

Επίσης, το brand «Greece» είχε δεσπόζουσα θέση σε κάθε περίπτερο και συνεπώς προβεβλημένη θέση σε 

όλους τους χώρους της έκθεσης, ενώ το banner Greece είχε αναρτηθεί και από τις δύο πλευρές του κεντρικού 

χώρου υποδοχής των επισκεπτών στο εκθεσιακό Κέντρο.  

Η Έκθεση παρουσίασε συγκριτικά χαμηλότερη επισκεψιμότητα από άλλες χρονιές, λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού, γεγονός όμως εν πολλοίς αναμενόμενο και από τους ίδιους του Εκθέτες. Ένας 

πρόσθετος αποτρεπτικός παράγοντας για μεγαλύτερη παρουσία τόσο εκθετών όσο και επισκεπτών, 

θεωρήθηκε η περίοδος διεξαγωγής της έκθεσης, λόγω των ιδιαίτερα ζεστών καιρικών συνθηκών.  

Από την άλλη, επισημαίνεται ότι η πλειονότητα των εκθετών έμειναν ικανοποιημένοι από την 

ποιότητα της επισκεψιμότητας των περιπτέρων τους, αναφέροντας ότι οι ειδικές συνθήκες απέτρεψαν τους 

«μη στοχευμένους» επισκέπτες να περιηγηθούν στην έκθεση.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η απουσία των Κινέζων και των Ινδών, οι οποίοι παραδοσιακά 

καταλάμβαναν το μεγαλύτερο ποσοστό του εκθεσιακού χώρου είτε ως εκθέτες είτε ως επισκέπτες και οι 

οποίοι δεν προσήλθαν λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. Αντιθέτως, ως εξαιρετικά θετική 

χαρακτηρίστηκε η εξέλιξη του «ανοίγματος» -ακριβώς πριν την Έκθεση, των ταξιδιών μεταξύ Σ. Αραβίας και 

ΗΑΕ, που επέτρεψε την έλευση του μεγάλου αριθμού Σαουδαράβων εκθετών.  

Σε γενικές γραμμές, δεδομένου των δύσκολων συνθηκών, οι εκθέτες μας μετέφεραν μια εικόνα 

αισιοδοξίας για το μέλλον, σημειώνοντας ότι αυτή ήταν η πρώτη τους έκθεση σε περίοδο δύο ετών και 

ελπίζοντας ότι οι μεγάλες δυσκολίες της εξαγωγικής τους δράσης έχουν παρέλθει. 
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