ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
PROJECT EGYPT
Κάιρο, 11 έως 14 Φεβρουαρίου 2016
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η Διεθνής Έκθεση PROJECT EGYPT 2016 διοργανώνεται για
πρώτη φορά στο Κάιρο της Αιγύπτου από 11 έως 14
Φεβρουαρίου 2016.
Η Αίγυπτος αξιοποιώντας τη γεωστρατηγική της θέση ως
πύλη εισόδου στην Αφρική θέλει να οριοθετήσει τη θέση
της ως κέντρο λήψης αποφάσεων στον τομέα των δομικών
και των κατασκευών.
Ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2016 εκτιμάται σε 5.6%, ενώ
έχουν ήδη υπογραφεί συμφωνίες με Κίνα και Ρωσία για την
υλοποίηση και την κατασκευή μεγάλων κατασκευαστικών
έργων.
Ο τομέας των κατασκευών στην Αίγυπτο παρουσιάζει
ιδιαίτερη ανάπτυξη κυρίως μετά τη πρόσφατη Οικονομική
Σύνοδο Κορυφής στην οποία ανακοινώθηκαν μια σειρά από
μεγάλα έργα στους τομείς των κατασκευών, του
εκσυγχρονισμού των υποδομών και της ανάπτυξης
ακινήτων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΟΣ
T.: +30 2310 510 047
e-mail
k.bouzos@enterprisegreece.gov.gr

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
295 €/ τ.μ. πλέον Φ.Π.Α
Για συμμετοχή στη έκθεση μέσω προγράμματος δεν ισχύει
η παραπάνω τιμή

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το σχέδιο επέκτασης της διώρυγας του Σουέζ, το έργο για τη
«ΝΕΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ» που σχεδιάζεται κοντά στο Κάιρο
προϋπολογισμού
σαράντα
πέντε
δισεκατομμυρίων
δολαρίων, η κατασκευή ενός εκατομμυρίου νέων κατοικιών
προϋπολογισμού 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι
μερικά από τα μεγάλα έργα που θα υλοποιηθούν στην
Αίγυπτο, με την έναρξη των επενδύσεων που εγκρίθηκαν
κατά τη διάρκεια της Οικονομικής Συνόδου Κορυφής, στο
πλαίσιο των διαφόρων ζωτικής σημασίας, συνολικής αξίας
πάνω από $ 100 δισεκατομμύρια.

Μέχρι 15.11.2015

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
01 - 10.01.2016

Η Ελλάδα αξιοποιώντας τη θετική εικόνα της στην αγορά της
Αιγύπτου, παρουσιάζει εξαιρετικές δυνατότητες ανάπτυξης
των εξαγωγών και της εξωστρέφειας των Ελληνικών
Επιχειρήσεων στον τομέα των δομικών υλικών και των
κατασκευών.
Η συμμετοχή στην έκθεση δίνει ευκαιρία στους εκθέτες να
συναντήσουν μεγάλο αριθμό αρχιτεκτόνων, συμβούλων
κατασκευαστικών έργων αλλά και εισαγωγέων όχι μόνο από
την Αίγυπτο αλλά από την ευρύτερη περιοχή της Αφρικής.

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS
http://www.project-egypt.com

Οι ώρες λειτουργίας της Έκθεσης είναι από τις 11:00 έως τις
19:00 και την Παρασκευή από τις 14:00 έως τις 20:00
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:
Η έκθεση συγκεντρώνει και προβάλλει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα και υπηρεσίες του τομέα των
κατασκευών. Ειδικότερα προβάλλονται :







Δομικά υλικά (κόλες – μονωτικά – χρώματα – συστήματα αλουμινίου – πόρτες παράθυρα – συστήματα
ασφαλείας - προϊόντα υαλουργίας και μεταλλουργίας - μπάνια – κεραμικά – προϊόντα ξύλου κλπ.)
Ηλεκτρολογικό υλικό, καλώδια
Ενέργεια – φωτοβολταϊκά συστήματα
Κλιματισμός, τεχνολογία κλιματισμού κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, αντλίες
Μηχανήματα, ηλεκτρικά μηχανήματα
Μάρμαρα και πέτρες

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ :
Η διοργάνωση πραγματοποιείται στο Κεντρικό Συνεδριακό και Εκθεσιακό κέντρο του Καΐρου – CAIRO INTERNATIONAL
CONVETION & EXHINITION CENTER (CICC), πολύ κοντά στο Διεθνές αεροδρόμιο, σε καθαρή εκθεσιακή επιφάνεια
20.000 τετραγωνικά μέτρα

Η Enterprise Greece έχει εξασφαλίσει χώρο 216 τετραγωνικών μέτρων στην αίθουσα Hall 5 όπου βρίσκονται και οι
άλλες εθνικές συμμετοχές.

(*) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος ανέρχεται σε 295 € / τ.μ. Το παραπάνω ποσό επιβαρύνεται 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)
επιτόπια παρουσία υπαλλήλων της Enterprise Greece
καταχώριση του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης
ασφάλιση του σταντ και των εκθετών στην διάρκεια της έκθεσης
διαφημιστική προβολή της συμμετοχής μας στον εκθεσιακό χώρο.

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),
μετά από συνεννόηση με την αρμόδια εταιρεία μεταφορών θα βαρύνει την εταιρεία σας.

το επιπλέον κόστος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την συμμετοχή τους στην έκθεση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση
συμμετοχής τους και να καταβάλουν απαραιτήτως μέχρι τις 15.11.2016, ως προκαταβολή το 50 % του συνολικού
κόστους συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψη τα αιτούμενα τ.μ. Σε περίπτωση υπερκάλυψης της εκθεσιακής
επιφάνειας θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και την
ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής. Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση του
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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 :
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 3355743 ή e-mail στο
pay@enterprisegreece.gov.gr, καθώς και ένα αντίγραφο στον οργανωτή της έκθεσης κ. Κλεόβουλο Μπούζο e-mail:
k.bouzos@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.

Μανώλης Δανιήλ
Διευθυντής
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