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ΘΕΜΑ: ∆ιεθνείς εκθέσεις κατασκευαστικού τοµέα Αφρικής έτους 2016 στη Νότια
Αφρική (βλ. σηµ. 1).
AFRICAN CONSTRUCTION EXPO - BUILDING AFRICA TOGETHER.
Σας γνωρίζουµε διοργάνωση πολυµορφικής εκδήλωσης "African Construction Expo - Building
Africa Together" κατά την οποία θα πραγµατοποιηθούν στο Γιοχάνεσµπουργκ Νότιας Αφρικής
(Gallagher Convention Center) παράλληλες σηµαντικές ετήσιες διεθνείς εκθέσεις κατασκευαστικού
τοµέα αφρικανικής ηπείρου:
- African Construction Expo [9-11 Μαΐου 2016]
http://www.totallyconcrete.co.za/
∆ιοργανώνεται επίσης τον Οκτώβριο στην Κένυα και τον Νοέµβριο στη Νιγηρία, βλ.
http://www.construction-week.com/.
- Totally Concrete Expo [9-11 Μαΐου 2016]
http://www.totallyconcrete.co.za/
Οι δύο βασικές αυτές εκθέσεις καλύπτουν ευρεία θεµατολογία της αλυσίδας παραγωγής αξίας
κατασκευαστικού τοµέα Αφρικής (αγοραστές / πωλητές), απευθυνόµενες κυρίως σε
εργολάβους, πολιτικούς µηχανικούς, τοπογράφους, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, έως και
ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι αναζητούν λύσεις, τεχνολογίες και επιλογές υλικών
προκειµένου να αυξήσουν την απόδοση των επενδύσεών τους (ROI) για έργα όλων των
µεγεθών. Ειδικότερες κατηγορίες εκθετών / εκθεµάτων αναφέρονται: χρηµατοδότηση και
ασφάλιση έργων (συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης ΜµΕπιχ.), υπηρεσίες υγείας /
ασφάλειας / φύλαξης εκτέλεσης έργων, µηχανήµατα, εργαλεία, εξοπλισµός, δοµικά υλικά,
ενεργειακή διαχείριση, βιοµηχανικός καθαρισµός, φινίρισµα, θέρµανση / εξαερισµός (HVAC),
τεχνικό λογισµικό, εργολαβίες / προµήθειες (EPC) – ενώ, υπογραµµίζεται, οι διοργανωτές
(Hypenica, βλ. http://www.hypenica.com/) επιθυµούν πάντα να συµπεριλαµβάνουν
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Συµπεριλαµβανοµένων διεθνών εκθέσεων α) προϊόντων / υπηρεσιών / τεχνολογιών πληροφορικής για τον

κατασκευαστικό τοµέα και β) ανάπτυξης λιµενικών εγκαταστάσεων.
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(ανεξαρτήτως αναφερόµενων ενδεικτικών κατηγοριών, βλ. 2) οποιονδήποτε εκθέτη έχει να
παρουσιάσει οποιαδήποτε υπηρεσία / προϊόν κατασκευαστικού τοµέα.
Από σύνολο λοιπών παράλληλων εκδηλώσεων (οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται όπως
ανατρέχουν σε παραπάνω ιστότοπο http://www.totallyconcrete.co.za για λεπτοµέρειες)
επισηµαίνουµε ιδιαιτέρως:
- Housing For Africa Conference And Expo [9 Μαΐου 2016]
http://www.hypenica.com/events/concrete-and-construction-events/housing-for-africaconference-and-expo
Λαµβανοµένων υπόψη α) του παγκοσµίως ταχύτερου ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης της
αφρικανικής ηπείρου και β) της διαρκούς αύξησης του κατασκευαστικού τοµέα και της
οικιστικής ανάπτυξης στις αφρικανικές χώρες (δηµογραφική αύξηση, ανάπτυξη υποδοµών,
αύξηση της µεσαίας τάξης, αστικοποίηση), η εν λόγω εκδήλωση καλύπτει ευρεία θεµατολογία
κατασκευαστικών τεχνολογιών, λύσεων και µεθόδων προς κάλυψη της οικιστικής ζήτησης
Αφρικής.
- Construction It Summit & Expo [10-11 Μαΐου 2016]
http://www.construction-it.co.za/
Το εν λόγω συνέδριο και η παράλληλη διεθνής έκθεση θεωρούνται πρακτικό πεδίο επίδειξης
προϊόντων πληροφορικής κατασκευαστικού τοµέα, προµηθευτών και παρόχων, σε περιβάλλον
που ενδείκνυται ιδιαιτέρως για προβολή προϊόντων / υπηρεσιών και ανάπτυξη επαφών /
συνεργασιών στο χώρο της πληροφορικής τεχνολογίας κατασκευών -- ενώ προτείνεται επίσης
και ως µοναδική εκδήλωση Αφρικής για επίδειξη προϊόντων BIM / Building Information
Modelling,
µε
την
υποστήριξη
του
τοπικού
Ινστιτούτου
BIM,
βλ.
http://www.biminstitute.org.za/.
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-

Gauteng Construction Conference & Expo [9-11 Μαΐου 2016]
Προτείνεται ως σαφώς κατάλληλη ευκαιρία ανάπτυξης επαφών / συνεργασιών µε παράγοντες
του κατασκευαστικού τοµέα επαρχίας Gauteng, λαµβανοµένων υπόψη και των σχετικών
εγγράφων µας "∆ιαφοροποίηση οικονοµίας της κεντρικής επαρχίας Gauteng", µε ΑΠ: Φ.900-Β
/ 317 - 30.11.2015 και "Σχέδιο Οικονοµικής Αναζωογόνησης της κεντρικής επαρχίας Gauteng
Ν. Αφρικής", µε ΑΠ: Φ.900-Β / 50 από 25.2.2015 (αναρτηθέντα σε πύλη επιχειρηµατικής
πληροφόρησης
Agora
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7&xcc=za&mid=96
σε
αντίστοιχες ηµεροµηνίες).

-

African Roads Evolution Forum [9-11 Μαΐου 2016]
http://www.roadsevolution.com/
Λαµβανοµένου υπόψη ότι οι επενδύσεις στις οδικές υποδοµές είναι κοµβικό ζήτηµα της
περιφερειακής ολοκλήρωσης και ανάπτυξης της αφρικανικής ηπείρου, το εν λόγω φόρουµ
εστιάζει - πέραν της θεµατολογίας επενδύσεων - στα κατασκευαστικά στοιχεία των οδικών
υποδοµών όπως οι µελέτες οδοποιίας, η κατασκευή καθαυτή, και η συντήρηση δικτύων ενώ,
επιπλέον, θα συζητηθούν οι αποτελεσµατικές τεχνολογίες εξοικονόµησης κόστους
προκειµένου να διευκολύνονται οι επενδύσεις, απόλυτα αναγκαίες σε αυτόν τον τοµέα
υποδοµών Αφρικής.

Για λεπτοµέρειες κατηγοριών εκθετών / εκθεµάτων βλ. ενότητες "Exhibit / Sponsor", "Why exhibit /
sponsor?" σε ιστότοπο http://www.totallyconcrete.co.za/.
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CAPE CONSTRUCTION & TRADE EXPO.
Σας γνωρίζεται η διοργάνωση της εν λόγω παρεµφερούς διεθνούς έκθεσης (ίδιου διοργανωτή):
- Cape Construction & Trade Expo [11-12 Αυγούστου 2016]
http://www.cape-construction.co.za/
Θα πραγµατοποιηθεί στις παραπάνω ηµεροµηνίες στο Cape Town International Convention
Centre και προτείνεται ως ειδική εκδήλωση που εστιάζει στις οικοδοµικές και
κατασκευαστικές ανάγκες της επαρχίας Western Cape. Θεωρείται κατάλληλη πλατφόρµα
προβολής προϊόντων / υπηρεσιών και τεχνολογιών (ενώ περιλαµβάνεται ξεχωριστή κατηγορία
DIY) για εργολάβους, µηχανικούς, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, ιδιοκτήτες κτιρίων, µέλη
ακαδηµαϊκής κοινότητας, τεχνικών εργαστηρίων και κατασκευαστών εξοπλισµού -προµηθευτών και παρόχων λύσεων που συµµετέχουν στα διάφορα στάδια του
κατασκευαστικού κύκλου (προκατασκευής, κατασκευής και µετά-την-κατασκευή).
AFRICAN PORTS EVOLUTION FORUM.
Σας γνωρίζεται η διοργάνωση του εν λόγω παρεµφερούς συνεδρίου (ίδιου διοργανωτή):
- African Ports Evolution Forum [15-16 Νοεµβρίου 2016]
http://www.portsevolution.com/
Το εν λόγω συνέδριο διοργανώνεται για ανάπτυξη επαφών / συνεργασιών µεταξύ αφρικανικών
λιµενικών αρχών, φορέων εκµετάλλευσης τερµατικών σταθµών, ναυτιλιακών εταιρειών,
εξαγωγέων φορτίων χύδην και κυβερνητικών εκπροσώπων προκειµένου να συζητηθεί ο
προγραµµατισµός των λιµενικών / ναυτιλιακών κατασκευών ολόκληρης της αφρικανικής ηπείρου
και να εξασφαλισθεί η συνεργασία του ιδιωτικού τοµέα -- συναφώς, ληφθούν υπόψη τα σχετικά
µας έγγραφα "Πρόγραµµα Phakisa για ταχεία ανάπτυξη τοµέα γαλάζιας οικονοµίας" (ΑΠ: Φ.900-Β
/ 251 – 21.9.2015), "∆ιεθνές Συνέδριο - ∆ιεθνής Έκθεση Ανάπτυξης Λιµένων Ν. Αφρικής,
Ντέρµπαν 2015" (ΑΠ: Φ.650.3 / 310 – 10.10.2014) και "Πρόγραµµα ανάπτυξης λιµένων Ν.
Αφρικής" (ΑΠ: Φ.900-Β / 157 – 16.5.2014), αναρτηθέντα σε πύλη επιχειρηµατικής πληροφόρησης
Agora http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7&xcc=za&mid=96, βλ.
αντίστοιχες ηµεροµηνίες.
Ο Προϊστάµενος
Παναγιώτης ∆ερµεντζόγλου
Σύµβουλος ΟΕΥ Α'
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