ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΑ Η.Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΝΤΟΥΜΠΑΪ

Ελληνική συµµετοχή σε ∆ιεθνή Έκθεση INDEX 2013 (Dubai, 20-23/5/2013)
Πραγµατοποιήθηκε στο Ντουµπάι, από 20 έως 23 Μαΐου, η 23η ∆ιεθνής Έκθεση
αρχιτεκτονικής και εσωτερικής διακόσµησης «Interior Design Show 2013 - INDEX» µε τη
συµµετοχή 850 εκθετών από 45 χώρες. Την Έκθεση εγκαινίασε ο Αναπληρωτής Ηγεµόνας του
Dubai και Υπουργός Οικονοµικών, Σεΐχης Hamdan bin Rashid Al Maktoum, ενώ τη δεύτερη
ηµέρα της διοργάνωσης την επισκέφθηκε και ο Αντιπρόεδρος/ΠΘ και Ηγεµόνας του Dubai
Σεΐχης Mohammed bin Rashid Al Maktoum συνοδευόµενος από τον ∆ιάδοχο του Εµιράτου
Σεΐχη Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.
Όπως κάθε χρόνο, στην έκθεση συµµετείχε ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού
Εµπορίου (ΟΠΕ) µε εθνικό περίπτερο 254 τ.µ., στο οποίο πήραν µέρος 11 Ελληνικές εταιρείες,
έναντι 20 στην προηγούµενη αντίστοιχη διοργάνωση:
1. Tapicap Carpets,
2. Maria Petkaki Workshop,
3. Konstantaras Hand Made Furniture,
4. Sanco SA,
5. Proteas,
6. XL Furniture, Karagiannis Kermeliotis,
7. Kalesi Aspa & Co.,
8. Eratini Artistic Glass
9. Mala Interiors
10. Vekiaris Antonios (Linea Strom)
11. Zafeiropoulos Furniture & Decoration

χαλιά
φωτιστικά
έπιπλα
αξεσουάρ µπάνιου
έπιπλα
έπιπλα
διακοσµητικά, έπιπλα
διακοσµητικά από γυαλί
έπιπλα
στρώµατα
έπιπλα

Σηµειώνουµε ότι στη φετινή διοργάνωση τόσο η ελληνική όσο και γενικότερα η
συµµετοχή εταιρειών ήταν περιορισµένη σε σχέση µε το προηγούµενο έτος εξαιτίας του
γεγονότος ότι η αντίστοιχη INDEX για το έτος 2012 έλαβε χώρα µόλις 6 µήνες νωρίτερα
(Σεπτέµβριο 2012). Σύµφωνα µε τους διοργανωτές, η εν λόγω έκθεση πρόκειται να
διοργανώνεται πλέον εντός του Μαΐου.
Ορισµένοι εκ των εκθετών έχουν ήδη αναπτύξει επιτυχώς εµπορικές δραστηριότητες στα
ΗΑΕ, ενώ συµµετείχαν και νέοι εκθέτες, για πρώτη φορά, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία, όπως
ανέφεραν, να συναντήσουν δυνητικούς συνεργάτες και πελάτες τόσο από τα ΗΑΕ όσο και από
άλλες χώρες όπως Σαουδική Αραβία, Οµάν, Κατάρ, Μπαχρέιν, Πακιστάν κ.λπ.
Ως προς την εµιρατινή αγορά, το 2013 αναµένεται να καταλάβει την πρώτη θέση
ανάµεσα στις χώρες του Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) αναφορικά µε το ύψος
των δαπανών σε αντικείµενα εσωτερικής διακόσµησης για κατοικίες, οι οποίες εκτιµάται ότι θα
ανέλθουν σε 1,5 δις δολ., ενώ δυναµική εκτιµάται ότι θα είναι και η ανάπτυξη του εν λόγω
τοµέα σε ότι αφορά τα εµπορικά καταστήµατα (δηµιουργία νέων εµπορικών κέντρων ειδικά στο
εµιράτο του Abu Dhabi) µε δαπάνες που εκτιµώνται στα 266 εκατ. δολ. ΗΠΑ.
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