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Ελληνική συμμετοχή σε διεθνή έκθεση κατασκευών BIG 5 Show Dubai 2019 

 

Ελληνική συμμετοχή σε 40η διoργάνωση Διεθνών Εκθέσεων BIG 5, BIG5 Solar, Middle East Stone, 
Big5 Heavy και Start-up City (25-28 Νοεμβρίου 2019) υπό Enterprise Greece, συμπεριέλαβε 55 συμμετοχές 
ελληνικών επιχειρήσεων (έναντι 44 κατά την περυσινή διοργάνωση) από τους κλάδους (α) μονωτικών υλικών 
και χρωμάτων, (β) δαπέδων και μαρμάρων, (γ) αλουμινίου - ειδικών εξωτερικών κατασκευών και σκιάστρων, 
(δ) κουφωμάτων, επίπλων κουζίνας και εξαρτημάτων τους, (ε) ειδών υγιεινής (στ) ηλιακών θερμοσιφώνων, (ζ) 
λοιπών δομικών υλικών, (η) λογισμικού κατασκευών και (θ) συστημάτων επισκευής ελαστικών βαρέων 
οχημάτων σε δέκα ξεχωριστά εθνικά περίπτερα. 

Σε πλαίσιο τελετής εγκαινίων, Σεΐχης Ahmed Bin Saeed Al Maktoum, Πρόεδρος Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας του Ντουμπάι, επικεφαλής Ομίλων Emirates, Dubai World και Dubai Airports, και κάτοχος διαφόρων 
κυβερνητικών θέσεων  επισκέφθηκε ελληνικά περίπτερα, όπου έτυχε υποδοχής και ξενάγησης από τον 
Επιτετραμμένο κ. Σωκράτη Σουρβίνο και τον Δ/ντα Σύμβουλο Enterprise Greece κ. Γεώργιο Φιλιόπουλο. Στην 
υποδοχή συμμετείχαν στελέχη Enterprise Greece, εκπρόσωπος των διοργανωτών DMG, κ. Παύλος Κυριαζής, 
και υπογράφουσα. Μετά την έναρξη της Εκθέσεως, Επιτετραμμένος και Δ/νων Σύμβουλος Enterprise Greece 
έκαναν δηλώσεις σε εκπρόσωπο Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.  

Σε φετινή διοργάνωση περίπτερα εκθετών κατέλαβαν 48.000τ.μ. επί μεικτού εκθεσιακού χώρου 
110.000τ.μ. Καθαρό εμβαδόν ελληνικών περιπτέρων ανήλθε σε 1.654 τ.μ. έναντι 1.320 τ.μ προηγουμένου έτους 
(κυρίως λόγω της ένταξης της ΔΕ Middle East Stone στην φετινή διοργάνωση). Βάσει των ανωτέρω, η ελληνική 
συμμετοχή κατατάσσεται στην 2η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, επόμενη της Ιταλίας, και στην 4η θέση 
μεταξύ του συνόλου των συμμετεχουσών χωρών μετά από τις: Κίνα, Ιταλία και Τουρκία. Σύμφωνα με στοιχεία 
διοργανωτών, αριθμός επισκεπτών ξεπέρασε τους 68.000, ενώ εκθέτες ανήλθαν σε 2.507, προερχόμενοι από 
66 χώρες. Παρότι η ελληνική συμμετοχή, αν και ενισχυμένη, ήταν μικρότερη σε μέγεθος συγκριτικά με άλλες 
χώρες και ειδικότερα με την Τουρκία, οποία δαπανά σημαντικά ποσά ως χορηγός, η παρουσία του σήματος 
«Greece» και αυτή των ελληνικών περιπτέρων υπήρξε διακριτή, εμφανής και προβεβλημένη, ιδιαιτέρως στον 
κυρίως διάδρομο, αλλά και σε όλες τις αίθουσες του εκθεσιακού χώρου.  

Την επομένη των εγκαινίων, Δ/νων Σύμβουλος EnterpriseGreece παρέθεσε δεξίωση στο ξενοδοχείο 
Novotel, προς τιμήν των μελών της αποστολής, καθώς και οικονομικών συνεργατών τους. Σε εν λόγω δεξίωση 
παρευρέθησαν περίπου 180 προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων στελέχη της διοργάνωσης της EXPO2020. 

Παράλληλα, στις 26/11, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ντουμπάι διοργάνωσε στις 
εγκαταστάσεις του  εκδήλωση δικτύωσης και παρουσίασης του κατασκευαστικού κλάδου του Εμιράτου «Big 5 
Breakfast Briefing», σε οποία συμμετείχαν Έλληνες εκθέτες, Αν. Δ/ντής Διεθνών Εκθέσεων Δομικών, 
Καταναλωτικών&Βιομηχανικών προϊόντων EnterpriseGreece και υπογράφουσα (βλ .α΄ σχετ.). 
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Σημειώνεται ότι η αγορά κατασκευών των ΗΑΕ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στις χώρες του Κόλπου 
(μετά την Σαουδική Αραβία), αγγίζοντας το 1 τρις δολ. ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένων έργων από στάδιο 
προγραμματισμού έως εκτέλεση κατασκευών). Μετά από δύο χρόνια συρρίκνωσης (λόγω των χαμηλών τιμών 
πετρελαίου), ο κλάδος ανέκαμψε το 2018, καταγράφοντας ανάπτυξη 4,8% (έναντι μέσου ρυθμού ανάπτυξης 
1,08% την πενταετία 2014-2018). Η ανοδική πορεία του κλάδου αναμένεται να συνεχιστεί κατά την επόμενη 
πενταετία (2019-2023), με καταλύτη την τελική ευθεία προς την EXPO2020, την ανάκαμψη των τιμών του 
πετρελαίου, καθώς και την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος σε όλους τους υπο-κλάδους.  

 

 Ντουμπάι, 5 Δεκεμβρίου 2019 
Η Διευθύνουσα 

Μαρία Κωστοπούλου 
Γραμματέας Ο.Ε.Υ. A΄ 
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