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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

PROJECT IRAN 
Τεχεράνη, 25 έως 28 Απριλίου 2017 

 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 
Η Διεθνής Έκθεση δομικών και κατασκευαστικών 
υλικών, εξοπλισμού και τεχνολογίας περιβάλλοντος 
PROJECT IRAN 2016 διοργανώνεται για τρίτη φορά στην 
Τεχεράνη από 25 έως 28 Απριλίου 2017 στο Tehran 
Permanent Fairground και φιλοδοξεί να συνδέσει ξανά  
τη διεθνή εμπειρία με την αγορά του Ιράν και να 
συμβάλει στη διαμόρφωση του τεράστιου δυναμικού 
στον πολλά υποσχόμενο κατασκευαστικό κλάδο της 
χώρας. 
 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών, η φετινή 
συμμετοχή αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης 
διοργάνωσης των δύο προηγούμενων ετών 2015 και 
2016 (συμμετοχή 22 χωρών, με 12 Εθνικά περίπτερα, 
362 εκθέτες και 12,400 επισκέπτες) και φιλοδοξούν να 
καθιερώσουν την «Project Iran» ως την κορυφαία 
διεθνής πλατφόρμα προκειμένου να ανοίξουν οι πύλες 
για τις διεθνείς επιχειρήσεις του κλάδου των 
κατασκευών στο Ιράν στην ευρύτερη περιοχή της 
Χώρας.  
 
Η έκθεση θα δώσει την δυνατότητα να έρθει πάλι σε 
επαφή η χώρα με χιλιάδες από τους κορυφαίους 
κατασκευαστές, εξαγωγείς και επαγγελματίες του 
κλάδου από όλο τον κόσμο, προκειμένου να μοιραστούν 
το κοινό όραμα για την ανάπτυξη του επόμενου 
περιφερειακού οικονομικού γίγαντα, έχοντας 
εγγυημένη πρόσβαση στην αγορά πολλών 
δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή του 
Ιράν.  
 
Η Ιρανική κυβέρνηση σχεδιάζει να υλοποιήσει  πολλά 
έργα συμπεριλαμβανομένων αυτοκινητοδρόμων, 
επαρχιακών και αγροτικών δρόμων, σιδηροδρόμων, 
λιμανιών, και αεροδρομίων, με σημαντικές επενδύσεις 
για την ανάπτυξη εθνικού οδικού δικτύου, καθώς και 
για τη βελτίωση των συνδέσεων με τις γειτονικές χώρες. 
 
Ενδεικτικά: 

 23 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ απαιτούνται 
για την ολοκλήρωση του εθνικού και 
επαρχιακού δικτύου. 

 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την 
κατασκευή δύο επιπλέον τερματικών σταθμών 
στο αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΟΣ   

Τ: +30 2310 510 047  

e-mail 

k.bouzos@enterprisegreece.gov.gr  

 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

335 €/ τ.μ.  + 250€ registration fee πλέον  Φ.Π.Α  

Για συμμετοχή στη έκθεση μέσω προγράμματος  δεν ισχύει η 
παραπάνω τιμή 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Υποβάλλετε τώρα ηλεκτρονικά την αίτηση σας 

 

Μέχρι  15.01.2017 
ή 

μέχρι εξαντλήσεως του χώρου 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 
 

13 - 17.02.2017 

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 
 

http://www.project-iran.com  

mailto:k.bouzos@enterprisegreece.gov.gr
http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/eksoteriko-emporio/programma-drashs/ekthesiako-programma/project-iran-2017
http://www.project-iran.com/
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Στον τομέα της στέγασης υπάρχει σοβαρή έλλειψη κατοικιών. Η ζήτηση ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύρια 
μονάδες στέγασης ετησίως.  

 143 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, πρέπει να διατεθούν μέσα στα επόμενα 10 χρόνια για την αποκατάσταση 
των 14.000 μέτρων σε κατεστραμμένα κτίρια. 

 14 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έχουν δεσμευθεί για έργα διαχείρισης υδάτων κατά τη διάρκεια των 
επόμενων ετών. 

 5 δις δολάρια ΗΠΑ θα  διατεθούν για την επέκταση των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων κλπ. 
 
 

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 Tehran Permanent Fairground της Τεχεράνης. 
 
Οι ώρες λειτουργίας της Έκθεσης είναι από τις 09:00 έως τις 16:00 . 

 
Η Enterprise Greece έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο στην αίθουσα Hall 35 μαζί με  άλλες εθνικές συμμετοχές των 

από χώρες  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 

(*) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το κόστος ανέρχεται σε 335 € / τ.μ + 250€ registration fee. Το παραπάνω ποσό επιβαρύνεται  με Φ.Π.Α. 24%.   

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. 
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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. 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Για την συμμετοχή τους στην έκθεση οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει  να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση  
συμμετοχής τους (η αίτηση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Enterprise 
Greece από τον σύνδεσμο ΑΙΤΗΣΗ) και να καταβάλουν άμεσα 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 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 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 3242079  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.  
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 
 
 
 
 
Μανώλης Δανιήλ 
Διευθυντής 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/eksoteriko-emporio/programma-drashs/ekthesiako-programma/project-iran-2017
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