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∆ιεθνής Έκθεση IDEX (Ντουµπάι, 14-17.11.09) 

 

 

Πραγµατοποιήθηκε στο Ντουµπάι, 14-17 Νοεµβρίου, η ∆ιεθνής Έκθεση εσωτερικής 

αρχιτεκτονικής και διακόσµησης «Interior Design Show 2009 - INDEX» µε τη συµµετοχή 

1.000 εκθετών από 47 χώρες. Την Έκθεση εγκαινίασε o Shaikh Hamdan Bin Mohammed 

Rashid Al Maktoum, υιός και διάδοχος του Ηγεµόνα του Ντουµπάι. 

 Στην Έκθεση συµµετείχε ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ) µε 

εθνικό περίπτερο 340 τ.µ., στο οποίο πήραν µέρος 8 Ελληνικές εταιρείες: 

1. Antoniadis Group – Aly,                         ηλεκτρικοί διακόπτες           

2. Biorkapet S.A.,                                        υφάσµατα/ χαλιά 

3. Dits Lighting,                                           φωτιστικά 

4. Malapetsas Lighting Group,                     φωτιστικά 

5. Morphos A.E.T.E.,                                   έπιπλα 

6. Omega Group – Chr. Koudounis S.A.,    λευκά είδη 

7. Savvopoulos S.A.,                                    έπιπλα µπάνιου 

8. Viokef N. Kakkos S.A.,                            φωτιστικά 

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

ΟΕΥ Ντουµπάι, κ. Α. Κουρούσης, παρευρέθησαν στα εγκαίνια της Έκθεσης και συνοµίλησαν 

µε τους Έλληνες εκθέτες για την αγορά των Η.Α.Ε. και την  πορεία της διαφαινόµενης 

οικονοµικής ανάκαµψης της χώρας από τη διεθνή οικονοµική κρίση.  Κατά τις συνοµιλίες 

τονίστηκε η σηµασία και τα θετικά αποτελέσµατα της συνεχούς και σταθερής παρουσίας των 

Ελληνικών επιχειρήσεων στις εκθέσεις INDEX, οι οποίες εδώ και 19 έτη αποτελούν τη 

σηµαντικότερη εκδήλωση µε αντικείµενο την εσωτερική αρχιτεκτονική και διακόσµηση, σε 

όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής µε επισκέπτες όχι µόνο τοπικούς, αλλά και από τις 

γειτονικές χώρες. 

 Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε έρευνα της διοργανώτριας εταιρείας, DMG 

World Media, ο συνδυασµός του υψηλού κατά κεφαλήν εισοδήµατος των Η.Α.Ε. µε τον 



  

µεγάλο αριθµό κατασκευαστικών έργων που υλοποιούνται, ιδιαίτερα στο Αµπου Ντάµπι και 

στο Ντουµπάι, διασφαλίζουν την σταθερά υψηλή ζήτηση προϊόντων εσωτερικής διακόσµησης 

(έπιπλα, υφάσµατα, διακοσµητικά είδη και εξοπλισµό), ενώ υπολογίζεται ότι οι συνολικές 

δαπάνες των χωρών της περιοχής του Κόλπου (GCC) σε παρόµοιου είδους προϊόντα, το 2010, 

θα ανέλθουν στα 56,9 δις δολ. ΗΠΑ. Ειδικότερα, σηµειώνουµε ότι οι εισαγωγές επίπλων, το 

2008, στα Η.Α.Ε. ανήλθαν στο εντυπωσιακό ποσό του 1,1 δις δολ. και των υφασµάτων – 

ταπήτων στο 1 δις δολ. 

 

Η επόµενη  διοργάνωση θα πραγµατοποιηθεί στο Ντουµπάι από 8 έως 11 Νοεµβρίου 2010. 

 

Ντουµπάι, 24 Νοεµβρίου 2009 

 


