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1
Cityscape Exhibition 

& Conference                           
Κτηµατοµεσιτι-

κός

Ντουµπάι 27-29/09/2011 www.cityscape.ae

∆ιοργανώνεται για 10η συνεχή χρονιά και 

θεωρείται η µεγαλύτερη έκθεση στον 

κτηµατοµεσιτικό τοµέα παγκοσµίως . Στόχο 

έχει την προσέλκυση τοπικών και διεθνών 

επενδυτών, κυβερνητικών αρχών, 

κατασκευαστών, σχεδιαστών, αρχιτεκτόνων, 

συµβούλων και άλλων υψηλόβαθµων 

στελεχών της αγοράς ακινήτων. 

181 εκθέτες από 

34 χώρες
_

28.702 από 

102 χώρες
218 εταιρείες _

38.000 από 116 

χώρες

2
DUBAI INT. SEAFOOD 

EXPO
Ψαρικά Ντουµπάι 27-29/09/2011

www.dubaiseafoo

dexpo.com

Είναι η 5η έκθεση που πραγµατοποιείται στο 

Ντουµπάι στον εν λόγω κλάδο, µε σκοπό να 

ισορροπήσει την προσφορά µε την αυξανόµενη 

ζήτηση που παρατηρείται στη Μ.Ανατολή για 

υψηλής ποιότητας ψαρικά από µεγάλες 

ξενοδοχειακές µονάδες και εµπόρους λιανικής.

140 εκθέτες από 

20 χώρες
_

5.000 από 83 

χώρες

170 εκθέτες 

από 33 χώρες

3
Gitex Technology 

Week
Τεχνολογία Ντουµπάι 09-13/10/2011 www.gitex.com

Μια δυναµική εβδοµάδα αφιερωµένη στον 

τοµέα της τεχνολογίας, η οποία θα 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα: GITEX Business 

Solutions, GULFCOMMS και Consumer 

Electronics.

3.500 εταιρείες 

από 65 χώρες
1 εταιρεία

133.000 από 

139 χώρες

3.000 εταιρείες 

από 65 χώρες
_

13.3708 από 

134 χώρες

4

International 

Jewellery & Watch 

Show

Κόσµηµα
Άµπου 

Ντάµπι
17-21/10/2011 www.jws.ae

Πολυτελής Έκθεση κοσµηµάτων και ρολογιών 

που πραγµατοποιείται φέτος για 19η συνεχή 

χρονιά.

155 εκθέτες από 

18 χώρες

5.852 

επισκέπτες

130 από 20 

χώρες
_

7.700 από 

χώρες του 

Κόλπου

5 INDEX

Έπιπλο & 

Εσωτερική 

∆ιακόσµηση

Ντουµπάι 22-25/10/2011
www.indexexhibiti

on.com

Η Index αποτελεί τη µεγαλύτερη διεθνή έκθεση 

επίπλου και εσωτερικής διακόσµησης της 

Μέσης Ανατολής (21η χρονιά). Κατασκευαστές 

έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε 

αρχιτεκτονες, διακοσµητές εσωτερικού χώρου, 

συµβούλους και επιφανείς πελάτες σε 

παγκόσµια κλίµακα. Οι εκθέτες µπορούν 

παράλληλα να αναπτύξουν εµπορικές επαφές, 

να κλείσουν συµφωνίες και να κάνουν γνωστά 

τα προιόντα τους . Στην έκθεση αυτή 

συµµετέχει ανελλιπώς ο Ο.Π.Ε. µε εθνικό 

περίπτερο.

829 εκθέτες από 

49 χώρες

ΟΠΕ: 11 

εταιρείες
25.000

1500 από 50 

χώρες
ΟΠΕ: 8 εταιρείες

25456 από 100 

χώρες

6
FASHION EXPO 

ARABIA

Μόδα & 

Υφάσµατα

Άµπου 

Ντάµπι
26-28/10/2010

www.fashionexpo

arabia.com

Σχεδιαστές από το Λονδίνο, το Παρίσι και το 

Μιλάνο συναντούν τους καλύτερους Άραβες 

σχεδιαστές για να παρουσιάσουν τις 

δηµιουργίες τους στις πασαρέλες της 

κορυφαίας έκθεσης µόδας της Μ.Ανατολής.

500 εταιρείες _ 1.000

500 εκθέτες, 

100 

εκπρόσωποι 

ΜΜΕ, 15 

επιδείξεις

ΟΠΕ: 4 εταιρείες 

και 3 σχεδιαστές 

µόδας

1.000

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤA Η.Α.Ε.  ( Ιούλιος - ∆εκέµβριος 2011 )



7

Dubai International 

Jewellery Week 

Exhibition

Κόσµηµα Ντουµπάι 10-13/11/2011
www.jewellerysho

w.com

Πρόκειται για έκθεση ειδών πολυτελείας (16η 

χρονιά) όπου διεθνείς και εγχώριοι δηµιουργοί 

έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν 

αγοραστές από τις χώρες του Κόλπου, της Β. 

Αφρικής, την Ινδία  κ.α.

300 εκθέτες από 

31 χώρες
_ 20.000

400 εκθέτες 

από 20 χώρες
_ 20.000

8 Dubai Air Show Αεροπλοϊα Ντουµπάι 13-17/11/2011
www.dubaiairsh

ow.aero

∆ιοργανώνεται κάθε δύο χρόνια και είναι το 

τρίτο µεγαλύτερο γεγονός στον κόσµο στο 

χώρο της αεροπλοϊας. Φέτος είναι η δωδέκατη 

(12η) χρονιά, στην οποία αναµένεται ο αριθµός 

των εκθετών να ξεπεράσει τους 1.000 (από 50 

χώρες). 

_ _ _
890 από 47 

χώρες
_

53.000 από 

138 χώρες

9 Big 5 Show
Κατασκευα-

στικός
Ντουµπάι 21-24/11/2011

www.thebig5exhib

ition.com

Η Big 5 Show είναι η µεγαλύτερη έκθεση 

δοµικών υλικών στα Η.Α.Ε στην οποία 

συµµετέχει ανελλιπώς ο Ο.Π.Ε. µε εθνικό 

περίπτερο. Πρόκειται για µια έκθεση µε 

30χρονη ιστορία στο χώρο της κατασκευής,  η 

οποία καλύπτει 5 επιµέρους τοµείς: κατασκευή 

– τεχνολογία & νερό – κλιµατισµός – 

καθαριότητα & συντήρηση – γυαλί & µέταλλο. 

2.150 εκθέτες 

από 75 χώρες

ΟΠΕ: 39 

εταιρείες

48.366 από 

124 χώρες

2000 εταιρίες 

από 50 χώρες

ΟΠΕ: 45 

εταιρείες
40000

10 SIAL Middle East Τρόφιµα
Άµπου 

Ντάµπι
21-23/11/2011 www.sialme.com

Από τις µεγαλύτερες εκθέσεις στο χώρο των 

τροφίµων.

300 εκθέτες από 

40 χώρες
_

7.244 από 76 

χώρες

11 MENOPE
Βιολογικά 

προϊόντα
Ντουµπάι 5-7/12/2011

www.naturalprodu

ctme.com

Πρόκειται για την 9η έκθεση βιολογικών 

προϊόντων, η οποία περιλαµβάνει:φυσικά 

προϊόντα, υγιεινή διατροφή- τρόφιµα &  ποτά, 

κοσµητολογία, ενδύµατα-µόδα, έπιπλα 

κατοικίας & κήπου, δώρα - αναµνηστικά

100 εκθέτες από 

25 χώρες
_ 3.750


