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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
∆ιεθνείς Εκθέσεις Τυνησίας για το 2016

Αποστέλλουµε, συνηµµένως, προς ενηµέρωσή σας, κατάλογο µε Εκθέσεις Τυνησίας για
το 2016 σύµφωνα µε την πληροφόρηση η οποία µας έχει περιέλθει, έως σήµερα, από την
∆ιοίκηση του εκθεσιακού χώρου Kram1 από τα αρµόδια Υπουργεία και τα επιµελητήρια της
Τυνησίας.
Ο κατάλογος περιλαµβάνει τις κυριότερες Εκθέσεις της Τυνησίας. Το αρχείο έχει ήδη
αναρτηθεί στα Αρχεία Ο.Ε.Υ. του Γραφείου Ο.Ε.Υ. στον ιστότοπο AGORA
http://agora.mfa.gr/tn114 και θα ενηµερώνεται περιοδικά. Οι επιχειρηµατίες που ενδιαφέρονται
να συµµετάσχουν σε Εκθέσεις που αφορούν άλλους κλάδους/τοµείς/προϊόντα παρακαλούνται να
επικοινωνήσουν µε το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας.
Επισηµαίνεται ότι οι διοργανωτές δεν έχουν επικαιροποιήσει ορισµένους από τους
ιστότοπους στους οποίους παραπέµπουν τους ενδιαφερόµενους. Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής των
εκθέσεων επιδέχονται αλλαγές και για αυτό συνιστάται η απ'ευθείας επικοινωνία µε την
διοργανώτρια εταιρία. Πλέον πρόσφατη ενηµέρωση συνηµµένου αρχείου: 12.1.2016.
Έκθεση ∆οµικών Υλικών, Εξοπλισµού και Κατασκευών CARTHAGE 2016 (Τύνιδα,
18-22.5.2016)
Στην Έκθεση CARTHAGE 2016 θα προβληθούν, µεταξύ άλλων, οι ακόλουθες
κατηγορίες προϊόντων και δραστηριοτήτων του κλάδου των κατασκευών: δοµικά υλικά,
µηχανήµατα κατασκευαστικών έργων, βαφές, επενδύσεις τοίχων, δαπέδων και οροφών,
συστήµατα θέρµανσης και ψύξης, ξυλεία, έπιπλα και διακόσµηση, είδη υγιεινής και υδραυλικά,
είδη κιγκαλερίας, µεταλλουργία, υαλουργία, συστήµατα στεγανότητας, τηλεπικοινωνιακά
συστήµατα και συστήµατα ασφάλειας, ηλεκτρολογικό υλικό, κτηµατοµεσιτικές υπηρεσίες.
Η Έκθεση πραγµατοποιείται στην Τύνιδα κάθε δυο χρόνια. Σύµφωνα µε τους
διοργανωτές, το 2014 συµµετείχαν ως εκθέτες 288 τυνησιακές εταιρίες (294 το 2012) και 62
ξένες εταιρίες (75 το 2012) από την Ιταλία, το Βέλγιο, την Κίνα, την Αίγυπτο, την Ισπανία, την
Γαλλία, την Λιβύη, το Μαρόκο και την Τουρκία. Η Έκθεση του 2014 προσέλκυσε το ενδιαφέρον
περίπου 40.000 επισκεπτών (από 35.000 το 2012) εκ των οποίων 31.000 Τυνήσιων (26.000 το
2014) και 9.000 ξένων, κυρίως από Γαλλία, Γερµανία, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία,
Τουρκία, Αλγερία, Λιβύη, Μαυριτανία, Λίβανο, Ιράκ, Σαουδική Αραβία, Μπουρκίνα Φάσο,
Μπενίν, Μαλί, Σενεγάλη, Νίγηρα, Καµερούν, Ακτή Ελεφαντοστού. Προς συµπλήρωση της
εικόνας αποστέλλονται, συνηµµένως, απολογισµός της Έκθεσης CARTHAGE του 2014 και
πληροφοριακό υλικό για την CARTHAGE 2016. Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να
συµµετάσχουν στην Έκθεση µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους διοργανωτές για περαιτέρω
πληροφορίες: Exhibition Parc and International Trade Center, B.P. N° 1 - 2015 The Kram –
TUNIS, τηλ.: (+216) 71 973 111 / 71 976 111, φαξ: (+216) 71 971 666, itf.com@fkram.com.tn,
Mohamed@fkram.com.tn, www.fkram.com.tn, αρµόδιος κ.Mohamed Ben Jaafar.
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Ο εκθεσιακός χώρος Κραµ είναι ο µεγαλύτερος στην Τύνιδα και έχει συνολική έκταση 180 στρεµµάτων. Απέχει 8
χιλιόµετρα από το αεροδρόµιο της Τύνιδας και 13 χιλιόµετρα από το κέντρο της πόλης.
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Παρακαλούµε για την ενηµέρωση των µελών σας.
Η Προϊσταµένη
Ειρήνη Καµά
Γραµµατέας Ο.Ε.Υ. A΄
Συν.: 5 αρχεία µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
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