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Πραγματοποίηση Διεθνούς Έκθεσης Ειδών Αυτοκινήτου και Ανταλλακτικών Automechanika 
(Ντουμπάι, 10-12/6/2019) - Συμμετοχή 12 ελληνικών εταιρειών. 

Oλοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η 17η διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Ειδών 
Αυτοκινήτου και Ανταλλακτικών Automechanika, οποία λαμβάνει χώρα ετησίως στο Dubai World 
Trade Centre. Πρόκειται για την μεγαλύτερη επαγγελματική έκθεση του είδους στην Μέση Ανατολή 
και την Αφρική, τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποίησε φέτος ο Σεΐχης Mansour bin Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, γιος του ηγεμόνα του Ντουμπάι και Αντιπροέδρου και Πρωθυπουργού των ΗΑΕ, 
Σεΐχη Mohammed bin Rashid Al Maktoum.   

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία διοργανώτριας εταιρείας Messe Frankfurt Middle East GmbH, η 
φετινή  Έκθεση προσέλκυσε περί τους 32.000 επισκέπτες, η πλειοψηφία των οποίων προήλθε από 
χώρες του εξωτερικού. Ο αριθμός των περιπτέρων ανήλθε σε 1.880, οποία κατέλαβαν εκθεσιακό 
χώρο 63.300 τ.μ. Η Έκθεση κάλυψε τους κάτωθι κλάδους: ανταλλακτικά και ηλεκτρονικά συστήματα 
(1.181 περίπτερα), αξεσουάρ (246 περίπτερα), μπαταρίες και ελαστικά (226 περίπτερα), επισκευή 
και συντήρηση (155 περίπτερα), καθαρισμός και φροντίδα αυτοκινήτου (72 περίπτερα). 

Συγκρατείται η διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή Ελλήνων εκθετών. Φέτος συμμετείχαν στην Έκθεση 
12 ελληνικές εταιρείες (έναντι 9 το 2018 και 6 το 2017), στους κλάδους: αξεσουάρ και ανταλλακτικών 
αυτοκινήτου, συστημάτων ψεκασμού βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων, προϊόντων 
καθαρισμού/συντήρησης αυτοκινήτου, λιπαντικών, φίλτρων, συσσωρευτών, κλπ. (βλ.συν.πίνακα 
Ελλήνων εκθετών). 

Κατά επίσκεψη της υπογράφουσας σε περίπτερα Ελλήνων εκθετών και αναλυτική ενημέρωσή μας 
για την δραστηριότητα και τα προϊόντα αυτών, παρεσχέθησαν από πλευράς μας εξατομικευμένες 
πληροφορίες για την εδώ αγορά, σε συνέχεια και προηγούμενης αποστολής ειδικού ενημερωτικού 
υλικού και καταλόγων εταιρειών του κλάδου ειδών αυτοκινήτου. Επιπλέον, το Γραφείο μας προέβη 
σε ενέργειες δικτύωσης, γνωστοποιώντας συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε παράγοντες της εδώ 
αγοράς. Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων εκθετών συμμετείχε για πολλοστή φορά σε εν 
λόγω Έκθεση, με βλέψεις κυρίως στην ευρύτερη αγορά της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής 
και δευτερευόντως στην αγορά των ΗΑΕ.  

Σημειώνουμε, τέλος, ότι, σύμφωνα με ανάλυση της TechSi Reserach, η αγορά ειδών αυτοκινήτου 
aftermarket της Μέσης Ανατολής και Αφρικής ανήλθε το 2018 σε 61διςUSD και αναμένεται να κινηθεί 
ανοδικά για τα επόμενα 6 χρόνια, με προβλεπόμενο μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 6%, 
ξεπερνώντας τα 87,3διςUSD το 2024.   

 Ντουμπάι, 18 Ιουνίου 2019 
Ο Προϊστάμενος κ.α.α. 
Μαρία Κωστοπούλου 
Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 
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