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∆ιεθνής Έκθεση BIG 5 SHOW (Ντουµπάι, 23-26.11.09) 

 

  Πραγµατοποιήθηκε στο Ντουµπάι, 23-26 Νοεµβρίου τ.ε., η 30
η
 ∆ιεθνής Έκθεση δοµικών υλικών 

BIG 5 SHOW µε τη συµµετοχή 2.000 εκθετών από 50 χώρες, µε 30 εθνικά περίπτερα. Την Έκθεση 

εγκαινίασε o Αναπληρωτής ηγεµόνας του Ντουµπάι, Shaikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum. 

 Στην Έκθεση, η οποία καλύπτει σχεδόν όλο το φάσµα των υλικών και του εξοπλισµού που 

χρησιµοποιούνται στις κατασκευές (κεραµικά, µάρµαρο, γυαλί, µέταλλο, εξοπλισµό κλιµατισµού, ύδρευσης 

και λοιπά βαριά µηχανήµατα/PMV) συµµετείχε ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ) µε 

εθνικό περίπτερο 1.350 τ.µ., στο οποίο πήραν µέρος 44 Ελληνικές εταιρείες, αποτελώντας τη µεγαλύτερη 

Ελληνική συµµετοχή σε διεθνή έκθεση στα Η.Α.Ε.: 

1 INTERKLIMA S.A. Air handline units , fan coil units , chillers 

2 ALCHIMICA S.A. Hyperdesmo system , hyperfloor system , hygrosmart system  

3 TΕHΝI  S. A.  - PANTELOS aluminium & puc panels, insect screens, security doors 

4 DRALL HELLENIC S.A. 
electrical tubular, heating elrments,UV-c units for pools 

5 MEVACO  NORTH HELLAS S.A. boiler, collectors,  mounting systems  

6 CALPAK CICERO HELLAS  S.A. solar thermal systems 

7 METAFORM S.A.  pergola star,pergola tposter, cassette awning 

8 COMPACT S.A. aluminium doors and windows, curtain wall(aluminium) 

9 A.G. PETZETAKIS SA plastic PVC, PE pipes and fittings 

10 PIKRAKIS S.A.  fences, rails, gates, main doors, windows doors  

11 G- STYLE S.A. bathroom accessories 

12 DUROPLAST S.A. Rolling shutter systems, garage doors,mosquito net systems 

13 ELVAN S.A. Cable trays , cable ladders , support systems  

14 MAKEDONIKH - PANIDIS S.A. Aluminium railings , aluminium gates , aluminium acc. 

15 PLESSIO S.A. Security doors , interior doors 

16 VERNILAC S.A. coatings, paints, thinners 

17 NANOPHOS S.A. nanotechnology for waterproofing and cleaning  

18 SANCO-ΚATSIERIS BROS. S.A. bathroom accessories 

19 HELIOAKMI  S.A. solar systems, solar water heaters, solar collectors  

20 NOBEL XILINAKIS D. & CO. solar waterheaters, electric water heaters 

21 CHERBROS S.A. brass fitting for plumbing, heating and gas systems  

22 GIOTAS S.A.  glulam structural timber, edgedglued massive panels 

23 IERONIMAKIS INOX inox metal constructions  

24 P. DARAKLIS S.A.  support and seling gaskets for glass,aluminium,EPDM,PVC 

25 ETALBOND   S.A. ETALBOND composite panels, aluminium arch. systems 

26 INTERPLAST  S.A. plastic piping systems, Pex pipes, PPP pipes and fittings 

27 PRATTO  S.A.   welded mesh mashines , electrofused grating machines  

28 SILVER- PARASKEVA BROS. mini kitchen, kitchenet, extra bed, room furnishing 

29 NETWORK TECHNIKI  LTD safety nets, rope access 



  

30 DUROSTICK-N.CHOULIS S.A.  tiles, marble adheshives, insulation, paints 

31 FASOPLAST SA Pipes & fittings for drainage  -  irrigation 

32 VENUS  MARBLE CORP. Marble , granite 

33 MARMYK  ILIOPOULOS LTD. 
marble: karnezeika, kandiared, crema iris, lygourio, parnon 

34 IKTINOS HELLAS SA Greek marbles 

35 DORIKA MARMARA  S.A. Marble blocks , slabs , standars size tiles , cut to size tiles 

36 LAZARIDIS MARMOR S.A. Marble blocks , slabs , standars size tiles , cut to size tiles 

37 CHR. ILIAKOPOULOS & SON CO. pipe clamps, stonework ancors 

38 ALTIS CHRISTOFOROS interior doors, door frames,  veneered MDF  

39 LITHOS S.A. - VASILIKI MINTSOULI S.A.  mosaics gold plated, mosaics wax, sanded marbles 

40 METALLIC EQUIPMENT (AGENT VIOMETALE) Handles and Knobs, decorative items   

41 P. KYRIAZIS -PASINI  METAL PRODUCTIONS SRL Handle  & , Decorative products  

42 PANGEA NATURAL STONES  Marble blocks , slabs , standars size tiles , cut to size tiles 

43 CONVEX  S.A. door handles, knobs, furniture handles, curtain accessories  

44 BEST TYRE PROTECTION  SEALANT INT'L  Tyre protection sealant. 

 

 Ο Πρέσβης της Ελλάδος στα Η.Α.Ε., κ. ∆. Ζώης και ο προϊστάµενος του Γραφείου ΟΕΥ Ντουµπάι, 

κ. Α. Κουρούσης επισκέφθηκαν την Έκθεση, συνοµίλησαν µε τους Έλληνες εκθέτες για την αγορά των 

Η.Α.Ε. και ειδικότερα την  πορεία του τοµέα των κατασκευών, ο οποίος παρουσίασε κάµψη επηρεασµένος 

από τη διεθνή οικονοµική κρίση, αλλά όπως διαφαίνεται βρίσκεται σε πορεία ανάκαµψης, υποστηριζόµενος 

κυρίως από τα υψηλού προϋπολογισµού επενδυτικά σχέδια του εµιράτου του Αµπου Ντάµπι.  Κατά τις 

συνοµιλίες τονίστηκε η σηµασία της συνεχούς και σταθερής παρουσίας των Ελληνικών επιχειρήσεων στην 

έκθεση «BIG 5 Show», η οποία συγκεντρώνει κάθε χρόνο µεγάλο αριθµό επισκεπτών από το σύνολο των 

χωρών της Μέσης Ανατολής. 

 Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε έρευνα της εταιρείας ερευνών Proleads, στα Η.Α.Ε. 

βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αξίας 657 δις δολ. ΗΠΑ, γεγονός που ενισχύει την πρόβλεψη για ανάκαµψη του 

τοµέα µέσα στο 2010. Γενικότερα, υπολογίζεται ότι έως το 2020, οι κατασκευές θα παρουσιάσουν 

παγκοσµίως αύξηση της τάξεως του 70%, η οποία κατά το µεγαλύτερο ποσοστό θα οφείλεται στην ανάπτυξη 

του εν λόγω τοµέα  στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Β. Αφρικής. 

 Ως προς την Ελληνική συµµετοχή στην ως άνω Έκθεση, είχε εκδοθεί ειδικό ένθετο µε το σύνολο των 

Ελλήνων εκθετών και στοιχεία επικοινωνίας τους, προς διευκόλυνση και ενηµέρωση των επισκεπτών. 

Επίσης, τη δεύτερη ηµέρα διοργανώθηκε από τον Ελληνικό Οργανισµό Εξωτερικού Εµπορίου δεξίωση στο 

ξενοδοχείο Novotel, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Έλληνες εκθέτες είχαν την ευκαιρία να συνοµιλήσουν 

περαιτέρω µε δυνητικούς συνεργάτες και εκπροσώπους ελληνικών εταιρειών που είναι ήδη εγκατεστηµένες 

στα Η.Α.Ε. Στη δεξίωση παρευρέθησαν ο Πρέσβης της Ελλάδος στα Η.Α.Ε., κ. ∆. Ζώης και ο προϊστάµενος 

του Γραφείου ΟΕΥ Ντουµπάι, κ. Α. Κουρούσης οι οποίοι κατά τις συνοµιλίες τους µε τους 

παρευρισκόµενους διαβεβαίωσαν ότι η Ελληνική Πρεσβεία και το Γραφείο ΟΕΥ στο Ντουµπάι θα 

συνδράµουν µε κάθε δυνατή υποστήριξη στις προσπάθειες των Ελλήνων επιχειρηµατιών να 

δραστηριοποιηθούν στην αγορά των Η.Α.Ε.  

 

Ντουµπάι, 15 ∆εκεµβρίου 2009 

 


