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ΘΔΜΑ: Γιεθνής Έκθεση Γομικών Τλικών “The Big 5 Construct Egypt” (2-4 

επτεμβρίοσ 2019, Egypt International Exhibition Center) 

 

 Καηά ην δηάζηεκα 2-4 Σεπηεκβξίνπ η.ε. πξαγκαηνπνηήζεθε ζην – από ηηο αξρέο ηνπ 

2018 εγθαηληαζζέλ- λέν δηεζλέο εθζεζηαθό θέληξν ηνπ Καΐξνπ ε δεύηεξε αηγππηηαθή έθδνζε 

ηεο δηεζλνύο –πςεινύ επηπέδνπ αλαγλσξηζηκόηεηαο θαη ζεκαληηθόηεηαο σο πεξηθεξεηαθήο 

εκπνξηθήο εθδήισζεο γηα ηνλ θιάδν δνκηθώλ πιηθώλ θαη θαηαζθεπώλ- έθζεζεο κε ηίηιν 

“The Big 5 Construct Egypt 2019”, κε ηελ εζληθή ζπκκεηνρή 8 ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ, 

ππό ηελ νξγάλσζε ηνπ Enterprise Greece Invest & Trade. Δπηθεθαιήο ηεο θεηηλήο 

ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ήηαλ ε θα Β. Καιακάξα, ππεύζπλε ηνπ Τκήκαηνο Δκπνξηθήο 

Πξνώζεζεο Γνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Πξντόλησλ ηνπ Enterprise Greece. Τελ έλαξμε ηεο 

έθζεζεο θήξπμε ην πξσί ηεο 2
αο

 Σεπηεκβξίνπ ν Αηγύπηηνο Υπνπξγόο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο 

θ. El Gazzar, ηνλ νπνίν ππνδέρζεθε θαη μελάγεζε ζηα πεξίπηεξα ησλ ειιεληθώλ 

επηρεηξήζεσλ ν ππνγξάθσλ, απνθνκίδνληαο ηα ζεηηθά ζρόιηά ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ 

πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο πιηθώλ δνκηθώλ ρξήζεσλ θαη ηηο 

πξννπηηθέο ελίζρπζεο ησλ ζπλεξγαζηώλ εηαηξεηώλ από ηηο δύν ρώξεο ζηνλ ελ ιόγσ θιάδν.  

 

 Σύκθσλα κε ζηνηρεία ησλ δηνξγαλσηώλ (DMG Events, κε έδξα ην Νηνπκπάη), ζηε 

θεηηλή δεύηεξε έθδνζε ηεο έθζεζεο ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά εθζέηεο κε 198 πεξίπηεξα 

(έλαληη 220 πεξηπηέξσλ πέξζη), εθ ησλ νπνίσλ 87 πεξίπηεξα αθνξνύζαλ εγρώξηνπο θαη ηα 

ππόινηπα μέλνπο επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο. Καηά ηνπο δηνξγαλσηέο, νη κεγαιύηεξεο μέλεο 

εζληθέο ζπκκεηνρέο θέηνο ππήξμαλ εθείλεο ηεο Κίλαο (20 εηαηξείεο), ηεο Τνπξθίαο (18 

εηαηξείεο), ησλ ΗΑΔ (18 εηαηξείεο), ηεο Σ. Αξαβίαο (9 εηαηξείεο), ηεο Διιάδαο (8 εηαηξείεο) 

θαη ηεο Γεξκαλίαο (7 εηαηξείεο). Η “Big 5 Construct Egypt 2019” έιαβε ρώξα ζηηο αίζνπζεο 

1 θαη 2 ηνπ εθζεζηαθνύ θέληξνπ, ζε ζπλνιηθή επηθάλεηα 20.000 ηεηξ. κέηξσλ, ελώ ζύκθσλα 

κε πξνθαηαξθηηθέο εθηηκήζεηο ησλ δηνξγαλσηώλ νη εκπνξηθνί επηζθέπηεο θαηά ηηο ηξεηο 

εκέξεο ηεο έθζεζεο πιεζίαζαλ ηνπο 15.000. Όπσο καο εμήγεζαλ νη δηνξγαλσηέο, ε θεηηλή 

ειιεληθή εζληθή ζπκκεηνρή, ε νπνία ήηαλ κνηξαζκέλε ζεκαηηθά κεηαμύ ηεο αίζνπζαο 1 (3 

εηαηξείεο) θαη ηεο αίζνπζαο 2 (5 εηαηξείεο) ππήξμε ε ηξίηε κεγαιύηεξε από πιεπξάο 

εθζεζηαθήο επηθάλεηαο.       

 

 Η ειιεληθή εζληθή ζπκκεηνρή απνηειέζηεθε από 8 εηαηξείεο δηαθόξσλ ππνθιάδσλ 

πξντόλησλ δνκηθώλ ρξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπκκεηείραλ νη αθόινπζεο επηρεηξήζεηο: 

(1) Κακαξίδεο Global Wire ΑΒΔΔ (κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο & εμαξηήκαηα), (2) Maris 

Polymers Polyurethane Systems (πνιπνπξεζαληθά ζπζηήκαηα ζηεγαλνπνίεζεο), (3) Μαζηόο 

Ππξίκαρα Α.Δ. (ππξίκαρα δνκηθά πιηθά), (4) Planet Sol (ειηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, 

ειηαθνί ζπιιέθηεο, ζεξκνζίθσλεο), (5) Watera Hellas S.A. (ζπζηήκαηα, ηερλνινγία & 

εμνπιηζκόο επεμεξγαζίαο λεξνύ), (6) Aluminco S.A. (ζπζηήκαηα & θαηαζθεπέο από 

αινπκίλην), (7) Interplast (πιαζηηθά νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα ύδξεπζεο, ζέξκαλζεο, 

θιηκαηηζκνύ & απνρέηεπζεο) θαη (8) TEMAK S.A. (νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα 

επεμεξγαζίαο λεξνύ, εμνπιηζκόο δηθηύσλ ξεπζηώλ, ρεκηθά πξόζζεηα). Πέξαλ ησλ 

πεξηπηέξσλ ησλ 8 ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ, ην Enterprise Greece Invest & Trade δηέζεηε 

κηθξνύ κεγέζνπο πιεξνθνξηαθό πεξίπηεξν. Σεκεηώλεηαη όηη ζηε θεηηλή έθζεζε 
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δηαπηζηώζακε όηη κεηείραλ αλεμάξηεηα –κέζσ αληηπξνζώπσλ ηνπο- νη όκηινη Κεξακνπξγία 

Β. Διιάδνο θαη Tillos Group.  

 

Οη εληππώζεηο καο, όπσο θαη εθείλεο ησλ Διιήλσλ εθζεηώλ από ηελ ηνπνζεζία ησλ 

ειιεληθώλ πεξηπηέξσλ, θαζώο θαη ηελ όιε νξγαλσηηθή πξνζπάζεηα ηνπ Enterprise Greece, 

ππό ην ζπληνληζκό ηεο θαο Β. Καιακάξα, ππήξμαλ εμαηξεηηθέο, όπσο είρακε ηελ επθαηξία 

λα δηαπηζηώζνπκε ηδίνηο όκαζη αιιά θαη θαηά ηηο ζπδεηήζεηο καο κε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ 

ειιεληθώλ εηαηξεηώλ ζηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο.  

 

Οη Έιιελεο εθζέηεο απνηίκεζαλ σο ζεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηε θεηηλή δεύηεξε “Big 5 Construct Egypt”, κε ηθαλνπνηεηηθή ξνή επηζθεπηώλ ηηο ηξεηο 

εκέξεο ηεο έθζεζεο, θαζώο θαη ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν ζηνρεπκέλσλ θαη πνηνηηθώλ επαθώλ 

κε ηνπο εκπνξηθνύο επηζθέπηεο ηεο έθζεζεο, νξηζκέλεο από ηηο νπνίεο δηεπζεηήζεθαλ από 

ηνπο δηνξγαλσηέο (DMG Events) θαη από ην Γξαθείν καο. Αμίδεη ζην ζεκείν απηό λα 

αλαθεξζεί επίζεο ε ζπκβνιή ηνπ ζπλεξγάηε ηεο DMG Events γηα ηελ Διιάδα, θ. Π. 

Κπξηαδή, ν νπνίνο ζπκκεηείρε ελεξγά από ην μεθίλεκα ηεο πξνζπάζεηαο πξνεηνηκαζίαο ηεο 

ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ζηε δεύηεξε έθδνζε ηεο “Big 5 Construct Egypt”.    

 

Τν Γξαθείν καο, ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ειιεληθήο εζληθήο ζπκκεηνρήο 

ζηελ έθζεζε, εθπόλεζε εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα ηνπ αηγππηηαθνύ θιάδνπ θαηαζθεπώλ & 

δνκηθώλ πιηθώλ, ηελ νπνία πξνώζεζε καδί κε πξόζζεην πιεξνθνξηαθό πιηθό ηόζν ζηηο 

ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο, όζν θαη ζε επηρεηξεκαηηθνύο θαη θξαηηθνύο θνξείο ζηελ 

Διιάδα (βι. έγγξαθά καο Φ. 2215/1234/19.8.2019 & Φ. 2230/1235/19.8.2019), ελώ ζε 

ζπλελλόεζε κε ην Enterprise Greece, νξγάλσζε πξόγξακκα επηρεηξεκαηηθώλ ζπλαληήζεσλ 

γηα ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ ειιεληθώλ εηαηξεηώλ. Αλαθέξνπκε όηη ζηε δηάξθεηα ησλ ηξηώλ 

εκεξώλ ηεο έθζεζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 60 ζπλαληήζεηο εθπξνζώπσλ ησλ 

ειιεληθώλ εηαηξεηώλ κε εθπξνζώπνπο 18 αηγππηηαθώλ νκίισλ. Ο ππνγξάθσλ ήηαλ παξώλ 

ζηα πεξίπηεξα ησλ ειιεληθώλ εηαηξεηώλ θαη ηηο ηξεηο εκέξεο ηεο έθζεζεο, ζπλνκίιεζε κε 

ηνπο ππεπζύλνπο εθπξνζώπνπο ηνπο αλαθνξηθά κε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη ηηο 

πξννπηηθέο ελίζρπζεο ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηελ αηγππηηαθή αγνξά, απαληώληαο ζε 

ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηά ηνπο θαη ζέηνληαο αζθαιώο ην Γξαθείν Ο.Δ.Υ. Καΐξνπ ζηε 

δηάζεζή ηνπο γηα παξνρή ζρεηηθήο ζπλδξνκήο. 

 

 Η ζπλνιηθή εηθόλα πνπ απνθνκίζακε από ηε θεηηλή ειιεληθή εζληθή ζπκκεηνρή ζηε 

“Big 5 Construct Egypt 2019”, είλαη θαη’ αξρήλ ζεηηθή, θαζώο ε έθζεζε παξνπζίαζε 

απμεκέλε θίλεζε θαη αξθεηά πςειό επίπεδν πνηόηεηαο εκπνξηθώλ επηζθεπηώλ ζε ζύγθξηζε 

κε πέξζη. Δπηζεκαίλνπκε δε όηη, ζην βαζκό πνπ νη επόκελεο εθδόζεηο ηεο έθζεζεο ζηελ 

Αίγππην ζα κεγαιώζνπλ από πιεπξάο ρώξνπ, ζπκκεηνρώλ θαη επηζθεςηκόηεηαο, όπσο 

εμάιινπ πξνζδνθνύλ νη δηνξγαλσηέο, αιιά θαη ζην βαζκό πνπ ε ρώξα καο έρεη ελεξγό 

ελδηαθέξνλ γηα επέθηαζε θαη εκβάζπλζε ησλ ζπλεξγαζηώλ ειιεληθώλ νκίισλ κε ηελ 

Αίγππην ζηνλ θιάδν δνκηθώλ πιηθώλ θαη θαηαζθεπώλ, αμίδεη λα επηδησρζεί κειινληηθά 

πεξαηηέξσ εκπινπηηζκόο ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο. Τν Γξαθείν καο, ζε ακθόηεξεο ηηο δύν 

πξώηεο εθδόζεηο ηεο “Big 5 Construct Egypt” είρε εηζεγεζεί ηελ παξάιιειε δηνξγάλσζε 

εθδήισζεο πξνβνιήο γηα ηα ειιεληθά δνκηθά πιηθά, ππό κνξθή κηθξνύ ζεκαηηθνύ 

ζεκηλαξίνπ, κε παξνπζία Αηγππηίσλ εηζαγσγέσλ θαη εκπόξσλ θαη επί ηόπνπ 

πξαγκαηνπνίεζε επηρεηξεκαηηθώλ ζπλαληήζεσλ κε ηνπο Έιιελεο εθζέηεο. Μία ηέηνηα 

πξνσζεηηθή δξάζε ζα κπνξνύζε λα εμεηαζζεί θαηά ηηο επόκελεο εζληθέο ζπκκεηνρέο καο 

ζηελ έθζεζε.  

  

Σεκεηώλεηαη όηη πιήξεο θαηάινγνο εθζεηώλ κπνξεί λα αληιεζεί από ηελ ηζηνζειίδα 

ζηε δηεύζπλζε https://www.thebig5constructegypt.com/exhibit/exhibitor-list).      

                         Ο Πξντζηάκελνο (θ.α.α.) 

          Παληειήο Γθάζηνο 

        Σύκβνπινο Ο.Δ.Υ. Α' 
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