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Συμμετοχή Ελλήνων Εκθετών σε Index – Hotel Show 2022 (Dubai, 24-26.05.2022) 

Σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του Ντουμπάι, την περίοδο 

24-26.05.2022, η διοργάνωση της Διεθνούς Εκθέσεως Middle East Design and Hospitality Week 2022: Index – 

Hotel Show 2022 (https://www.indexexhibition.com/), στο πλαίσιο της οποίας έλαβαν χώρα και οι επιμέρους 

εκδηλώσεις Leisure Show – Workspace – Hitec. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες 

εκθέσεις ξενοδοχειακού εξοπλισμού και εσωτερικής διακόσμησης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και 

Βορείου Αφρικής. 

Τα εγκαίνια της Έκθεσης πραγματοποίησε ο Σεΐχης Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Πρόεδρος του 

Dubai World Trade Centre Authority (DWTCA), της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Ντουμπάι, των Dubai 

Airports και Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου Emirates. 

Σύμφωνα με στοιχεία διοργανωτών DMG, η φετινή Έκθεση προσέλκυσε 570 εκθέτες, από 37 χώρες, 

ενώ τα εθνικά περίπτερα ήταν 14. Εκτιμάται ότι την επισκέφτηκαν άνω των 20.000 επισκεπτών, με το 20% εξ 

αυτών να προέρχεται από διεθνείς αγορές και το 80% από την εμιρατινή αγορά. Εν συγκρίσει με το 2021, τα 

μεγέθη της Έκθεσης ήταν σαφώς αυξημένα, καταδεικνύοντας την επιστροφή στη σχεδόν κανονική λειτουργία 

της Έκθεσης μετά την πανδημία, ενώ υπογραμμίζεται η ικανοποίηση των διοργανωτών για τα εν λόγω μεγέθη. 

Ο συνολικός εκθεσιακός χώρος ανήλθε σε 27.000 τ.μ., στον οποίο έλαβαν χώρα διάφορα συνέδρια, 

σεμινάρια και φόρουμ, τα οποία πρόσφεραν στους επισκέπτες εις βάθος αναλύσεις των συναφών κλάδων, 

καθώς και γαστρονομικές εμπειρίες, μέσω live cooking shows. 

Η Enterprise Greece ανέλαβε την οργάνωση της εθνικής αντιπροσωπείας και φέτος, η οποία 

συμπεριέλαβε συνολικά 5 περίπτερα ελληνικών επιχειρήσεων. Σημειώνεται, επίσης, η παρουσία της εταιρείας 

επίπλων Almeco, μέσω του τοπικού αντιπροσώπου της. 

Κατά την περιήγησή μας στα ελληνικά περίπτερα, υπογραμμίζεται η συνδρομή κ. Π. Κυριαζή, 

εκπροσώπου διοργανώτριας εταιρείας, ο οποίος προβάλλει, μέσω της θέσης του, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

τις ελληνικές συμμετέχουσες εταιρείες και το brand “Greece”. 

Από τις επαφές μας με τους Έλληνες εκθέτες, σταχυολογούμε τα εξής: 

Κατά επίσκεψή μας σε περίπτερα Ελλήνων Εκθετών και την αναλυτική ενημέρωσή μας για τη 

δραστηριότητα και τα προϊόντα τους, παρεσχέθησαν από πλευράς μας εξατομικευμένες πληροφορίες για την 

εδώ αγορά, ενώ δηλώθηκε και η ετοιμότητα του Γραφείου μας για παροχή βοήθειας σε ενδεχόμενο εξαγωγικό 

ενδιαφέρον στην αγορά των ΗΑΕ. 

Επισημαίνεται ότι η πλειονότητα των εκθετών έμειναν ικανοποιημένοι από την ποιότητα της 

επισκεψιμότητας των περιπτέρων τους, αναφέροντας ότι το κοινό προσέλευσης ήταν πιο «στοχευμένο» 

συγκριτικά με την περίοδο προ-κορωνοϊού. Επίσης, οι περισσότεροι εκθέτες αναγνωρίζοντας τον περιφερειακό 

χαρακτήρα της Έκθεσης, αποτίμησαν θετικά την παρουσία τους, καθώς είχαν την ευκαιρία είτε να δικτυωθούν 

περαιτέρω στις ήδη υπάρχουσες επαφές τους, είτε να κάνουν νεότερες επαφές, αποκτώντας γνώση και 

εξοικείωση με τις απαιτήσεις της αγοράς των ΗΑΕ και της ευρύτερης περιοχής. 

Τέλος, σημειώνεται ότι στις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού χώρου, πραγματοποιήθηκε στις 

24.05.2022 από τη διοργανώτρια εταιρεία DMG, εκδήλωση για τις διπλωματικές αποστολές στα ΗΑΕ, στην 

οποία συμμετείχε Επικεφαλής Γρ. ΟΕΥ Ντουμπάι. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω εκδήλωσης, 

πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις για τον κατασκευαστικό κλάδο των ΗΑΕ και των χωρών ΣΣΚ, καθώς και 

για το σύνολο των εκθέσεων που διοργανώνονται από την DMG στην εδώ περιοχή, ενώ μετέπειτα παρετέθη 

ελαφρύ γεύμα στους παρευρισκομένους, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία δικτύωσης. 
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