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PROJECT QATAR 2015
Κατάρ , Ντόχα 4 έως 7 Μαΐου 2015
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η Διεθνής Έκθεση δομικών υλικών PROJECT QATAR οργανώνεται
κάθε χρόνο στον καινούργιο εκθεσιακό χώρο Qatar National
Convention Centre , στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Φέτος είναι η
12η οργάνωση η οποία οργανώνεται παράλληλα με την Qatar
Stonetech, η οποία αφορά στον κλάδο πετρωμάτων (μάρμαρα,
γρανίτες) και την Heavy Max που αφορά στον κλάδο των βαρέων
μηχανημάτων.
Σκοπός της έκθεσης είναι να καλύψει τις ανάγκες της συνεχώς
ανερχόμενης αγοράς του Κατάρ, αλλά και την Βόρεια περιοχή του
Αραβικού κόλπου και την Ανατολική πλευρά της Σαουδικής
Αραβίας.
Η ανάθεση της οργάνωσης του παγκοσμίου κυπέλου
ποδοσφαίρου το 2022 έχει οδηγήσει τον κατασκευαστικό κλάδο
σε μεγάλη αύξηση και τη χώρα σε αλματώδη οικονομική
ανάπτυξη.
Η «Project Qatar»
αν και περιφερειακή έκθεση του
κατασκευαστικού κλάδου, έχει καταφέρει να προσελκύει
εμπορικούς επισκέπτες από όλες τις χώρες του GCC και ΜΕΝΑ.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:
Δομικά υλικά, κατασκευές, τεχνολογία ύδρευσης άρδευσης και
προστασίας του περιβάλλοντος, τεχνολογία κλιματισμού (ψύξη –
θέρμανση) κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, συστήματα
καθαρισμού και συντήρησης, προϊόντα μεταλλουργίας και
υαλουργίας, μπάνια, κεραμικά, μάρμαρα και υλικά επεξεργασίας
μαρμάρων.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ :

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΒΙΒΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ
T.: +30 210 3355764
e-mail
v.kalamara@enterprisegreece.gov.gr

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
350 €/ τ.μ. πλέον Φ.Π.Α
Για συμμετοχή στη έκθεση μέσω προγράμματος δεν
ισχύει η παραπάνω τιμή

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μέχρι 26/2/2015

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

Η Enterprise Greece έχει εξασφαλίσει χώρο στα Hall 4 & Ηall 9.

25--31/3/2015

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ (2014)
●
●
●
●

Σύνολο εκθετών: 2.100
Εθνικά περίπτερα : 47
Σύνολο εκθεσιακού χώρου 41.500 τ.μ.
Σύνολο εμπορικών επισκεπτών 45.000

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS
www.projectqatar.com

Enterprise Greece
109 Vasilisis Sophias Avenue, 115 21 Athens GREECE
T: +30 210 3355700, F: +30 210 3242079, www.enterprisegreece.gov.gr

(*) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος ανέρχεται σε 350 € / τ.μ.
Για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην έκθεση με το Πρόγραμμα
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ το κόστος είναι διαφορετικό.
Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 23%.
Στο κόστος περιλαμβάνονται :
 ενοίκιο χώρου
 κατασκευή και βασικός εξοπλισμός stand
 αποστολή στην έκθεση - επιστροφή και ασφάλιση των εκθεμάτων
 τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή και
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, καθαρισμός stand)
 επιτόπια παρουσία υπαλλήλων της Enterprise Greece
 καταχώριση του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης
 ασφάλιση του σταντ και των εκθετών στην διάρκεια της έκθεσης

Σημείωση που αφορά στη μεταφορά των εκθεμάτων:
Λόγω του όγκου των εκθεμάτων σας γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει maximum
όγκου για την μεταφορά αναλόγως των τετραγωνικών μέτρων της
συμμετοχής.
Σε περίπτωση μεγαλύτερου όγκου η βάρους των εκθεμάτων από το
προβλεπόμενο (ανά τμ), το επιπλέον κόστος μετά από συνεννόηση με την
αρμόδια εταιρεία μεταφορών θα βαρύνει την εταιρεία σας.

Φωτογραφία από την περσινή επίσκεψη
στο Ελληνικό περίπτερο, του Υπουργού
Οικονομίας και Εμπορίου του Κατάρ,
Σεΐχη Ahmed Bin Jassim Al Thani .

Oι εταιρίες με εκθέματα “Μάρμαρα – Πετρώματα” θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι δεν επιστρέφονται.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την συμμετοχή τους στην έκθεση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
καταβάλουν απαραιτήτως μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους, ως
προκαταβολή το 50 % του συνολικού κόστους συμμετοχής λαμβάνοντας
υπόψη τα αιτούμενα τ. μ . Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει
μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων που θα
παραχωρηθούν στον εκθέτη, πριν την έναρξη της έκθεσης. Η μη έγκαιρη
εξόφληση αποκλείει τη φόρτωση των εκθεμάτων των εκθετών.

Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνεται ως ακολούθως :
Enterprise Greece
109 Vasilisis Sophias Avenue, 115 21 Athens GREECE
T: +30 210 3355700, F: +30 210 3242079, www.enterprisegreece.gov.gr

Με κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό:
ALPHA BANK
IBAN: GR85 0140 1200 1200 0200 2020 400:
Λογαριασμός εισπράξεων εκθετών
Αρ. Λογ/σμού: 120.00.2002.020 400
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE GREECE
Σημειώνεται ότι στο παραστατικό της Τραπέζης θα πρέπει να αναφέρεται η αιτιολογία της κατάθεσης, η επωνυμία
της εταιρείας και το όνομα της Έκθεσης .
Παρακαλούμε επίσης για την ταυτοποίηση της κατάθεσης σας, όπως διαβιβάσετε αντίγραφο του σχετικού
παραστατικού της Τράπεζας στην Enterprise Greece SA, στο fax: 210 3242079 ή e-mail στο
pay@enterprisegreece.gov.gr, καθώς και ένα αντίγραφο στην οργανώτρια της έκθεσης κα. Βιβή Καλαμάρα e-mail:
v.kalamara@enterprisegreece.gov.gr.
Στον επισυναπτόμενο κανονισμό συμμετοχής μπορείτε να λάβετε όλη την πληροφόρηση για τους όρους συμμετοχής,
την ακύρωση συμμετοχής και τους όρους για την παραλαβή εκθεμάτων.
Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων που θα
παραχωρηθούν στον εκθέτη .
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Βιβή Καλαμάρα
Υπεύθυνη Οργάνωσης

Enterprise Greece
109 Vasilisis Sophias Avenue, 115 21 Athens GREECE
T: +30 210 3355700, F: +30 210 3242079, www.enterprisegreece.gov.gr

