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ΘΕΜΑ: Τυνησία: ∆ιεθνής Έκθεση ∆οµικών Υλικών, Εξοπλισµού και Κατασκευών 

Medibat 2011 (Sfax, 6-9 Ιουνίου 2011) 
 

Σας γνωρίζουµε, προς ενηµέρωσή σας, ότι το Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο της Σφαξ µας ανακοίνωσε, εγγράφως, ότι η ∆ιεθνής Έκθεση ∆οµικών 
Υλικών, Εξοπλισµού και Κατασκευών Medibat 2011 θα πραγµατοποιηθεί στη Σφαξ 
από 6-9 Ιουνίου 2011.  Στην εν θέµατι Έκθεση 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 αεροστεγανότητας, χηµικά δοµικά, τηλεπικοινωνιακά συστήµατα και 
συστήµατα ασφάλειας, ηλεκτρολογικό υλικό, κτηµατοµεσιτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
γραφείων µελετών.  

Η Έκθεση πραγµατοποιείται στην πόλη Σφαξ κάθε δυο χρόνια. Σύµφωνα µε 
τους διοργανωτές, το 2009 συµµετείχαν 528 εκθέτες εκ των οποίων µόνο 205 ήταν 
Τυνήσιοι (το 2001 είχαν συµµετάσχει συνολικά 300 εκθέτες). Το 2009 
εκπροσωπήθηκαν 31 χώρες. Η πλέον πρόσφατη Έκθεση (το 2009), υποδέχθηκε 54815 
επισκέπτες εκ των οποίων 43668 ήταν επαγγελµατίες του κλάδου, σηµειώνοντας 
αύξηση 46,5% σε σχέση µε το 2007. 

Στο πλαίσιο της Έκθεσης θα πραγµατοποιηθεί Οικονοµικό Forum, Forum 
Τεχνολογίας καθώς και Forum Καινοτοµίας ενώ δύνανται να πραγµατοποιηθούν και 
επιχειρηµατικές συναντήσεις (Β2Β). Όσον αφορά το Forum Καινοτοµίας ειδικότερα, 
διοργανώνεται διαγωνισµός στον οποίο αναµένεται να συµµετάσχουν αρχιτέκτονες, 
µηχανικοί και φοιτητές. Οι υποψηφιότητες των ενδιαφεροµένων πρέπει να υποβληθούν 
έως 15.4.2011. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι τα καινοτόµα υλικά και προϊόντα, 
το καινοτόµο design και οι νέες διαδικασίες στον τοµέα της δόµησης 
(http://www.salon-medibat.com/fr/actualite.php?idact=62).  

Επισηµαίνεται ότι η Έκθεση επρόκειτο να διεξαχθεί αρχές Μαρτίου 2011, 
αναβλήθηκε όµως λόγω των γεγονότων του Ιανουαρίου 2011. Έως και 22.3.2011, 
ελάχιστες µη Τυνησιακές εταιρίες είχαν δηλώσει συµµετοχή (http://www.salon-
medibat.com/fr/2011.php?pageNum_Recordset1=6). 
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Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στην εν θέµατι έκθεση 

µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους διοργανωτές για περαιτέρω πληροφορίες.  
 
Tηλ  : +216 74 296 120,  
Φαξ : +216 74 296 121,  
E-mail: ccis@ccis.org.tn,  
Web site: www.ccis.org.tn, www.salon-medibat.com 
 
            Παρακαλούµε για τη σχετική ενηµέρωση των µελών σας. 
 
 

Η Προϊσταµένη 
 
 

Ειρήνη Καµά 
Γραµµατέας Ο.Ε.Υ. Γ΄ 

 
Συν. µε ηλεκ. ταχυδροµείο: 1 αρχείο (Απολογισµός Έκθεσης MEDIBAT 2009) 
 






