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ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η μοναδική εξειδικευμένη έκθεση στον 
κλάδο της οικοδομικής βιομηχανίας,
εξοπλισμού, διακόσμησης και τεχνολογίας.

Η έκθεση ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ αποτελεί 
σήμερα τον κορυφαίο εκθεσιακό θεσμό, 
αλλά και το σημαντικότερο εμπορικό γεγο-
νός για τον κλάδο της οικοδομικής βιομηχα-
νίας, εξοπλισμού, διακόσμησης και τεχνολο-
γίας. 

H συνεχής ανοδική της πορεία τα τελευταία 
χρόνια την έχει αναδείξει ως την κορυφαία 
εξειδικευμένη έκθεση του κλάδου που πραγ-
ματοποιείται στην Κύπρο, ικανή να καλύψει 
πλήρως τις ανάγκες των επισκεπτών σε 
αγορά, ανέγερση, ανακαίνιση και εξοπλισμό 
κατοικίας.

Στην έκθεση συμμετέχουν βιομηχανίες και 
επιχειρήσεις του κλάδου, παρουσιάζοντας 
καινοτόμες και νέες τεχνολογίες που αφο-
ρούν την κατοικία, προσφέροντας επιλογές 
και λύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες σε 
δομικά υλικά, έπιπλα, διακόσμηση, κλιματι-
σμό, εξοικονόμηση ενέργειας, ηλεκτρολογι-
κό εξοπλισμό και αγορά καινούργιας κατοι-
κίας.

Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ στοχεύει να εδραιώ-
σει ακόμη περισσότερο τη φήμη της 
ως μία πολύ επιτυχημένη έκθεση 
στον κλάδο της και να προσελ-
κύσει όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερο αριθμό εκθετών 
αλλά ταυτόχρονα και 
επισκεπτών.

ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2021

52
ΕΚΘΕΤΕΣ

18000
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

3800m2

ΕΚΘ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Παρόλη την κατάσταση που επικράτησε και 
τα μέτρα που εφαρμόστηκαν λόγο Covid-19 η 
έκθεση Ιδανική Κατοικία 2021 ήταν πετυχημέ-
νη, δήλωσαν οι εκθέτες, και είμαστε πολύ 
ικανοποιημένοι από τη προσέλευση αλλά και 
την ποιότητα του κόσμου που την έχει 
επισκεφθεί.

85% 
των εκθετών προτίθενται να 
συμμετάσχουν και στην 
έκθεση Ιδανική Κατοικία 2022

21-23
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2022
ΧΩΡΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΗΣ



ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2022 θα στεγά-
σει 5 εξειδικευμένες εκθέσεις του 
κλάδου κάτω από μια στέγη και θα 
πραγματοποιηθεί από τις 21-23 
Οκτωβρίου 2022 στο περίπτερο 
αρ. 6 και σε εξωτερικούς χώρους της 
Κρατικής Έκθεσης. Το ενδιαφέρον 
από εταιρείες για τη νέα διοργάνω-
ση είναι πολύ μεγάλο και αναμένου-
με συμμετοχή πέραν των 100 εκθε-
τών. 

Δεδομένο είναι επίσης και το ενδια-
φέρον του κόσμου το οποίο φάνηκε 
καθαρά στην διοργάνωση του 2021. 
Αναμένουμε ότι με τις προωθητικές 
ενέργειες που προγραμματίζουμε να 
κάνουμε ο αριθμός των επισκεπτών 
να είναι αυξημένος.

Εμείς ως διοργανωτές θα κάνουμε 
ότι είναι δυνατόν για τη συμμετοχή 
όσων περισσοτέρων εταιρειών και 
από άλλους κλάδους της οικοδομι-
κής βιομηχανίας ενημερώνοντας 
τους με προσωπικές επαφές για το 
ενδιαφέρον και τις προτιμήσεις των 
επισκεπτών.
  

Η επίσκεψη μας στην Ιδανική Κατοικία ήταν 
χρήσιμη και αποτελεσματική καθώς μας 
βοήθησε να βρούμε νέα προϊόντα και τεχνο-
λογίες και να πάρουμε ιδέες, δήλωσαν οι 
επισκέπτες.



ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Η έκθεση αποτελεί μια μοναδική 
ευκαιρία για τους επισκέπτες να 
βρουν συγκεντρωμένη όλη την 
«αγορά» σε ένα εκθεσιακό χώρο.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ

1. 
Η αγορά ακίνητων στην Κύπρο, μετά το 
Covid-19 ανακάμπτει. Κατά το 2021σημειώ-
θηκε σταδιακή αυξητική τάση όσον αφορά 
τις αδειοδοτήσεις για νέες οικοδομές, πω-
λήσεις και μεταβιβάσεις ακινήτων, γεγονός 
που αντανακλά στην βελτίωση των οικονο-
μικών συνθηκών αλλά και την επανάκτηση 
της εμπιστοσύνης στην αγορά.

2. 
Το συνεχές αυξανόμενο ενδιαφέρον των 
επισκεπτών από όλη την Κύπρο. Ενδεικτικά, 
χρόνο με τον χρόνο παρουσιάζεται αυξημέ-
νη επισκεψιμότητα της τάξης του 10%.

3. 
Οι εμπορικές εκθέσεις αποτελούν αναμφι-
σβήτητα έναν πολύ αποτελεσματικό 
και άμεσο τρόπο προβολής των 
προϊόντων και υπηρεσιών μιας 
επιχείρησης αλλά και 
ενίσχυσης της παρουσί-
ας μιας επιχείρησης 
στον κλάδο της.

4. 
Η συμμετοχή σας σε μια έκθεση θα 
σας φέρει σε άμεση επαφή με τον 
κόσμο δίδοντας σας την ευκαιρία να 
προβάλλεται τα προϊόντα και υπηρε-
σίες σας.

5. 
Την έκθεση επισκέπτονται μεγάλος 
αριθμός επαγγελματιών και συμβού-
λων όπως αρχιτέκτονες, διακοσμητές, 
μηχανολόγοι κτλ. στους οποίους θα 
έχετε την ευκαιρία να παρουσιάσετε 
τα νέα προϊόντα, υπηρεσίες και και-
νοτομίες σας.



ΤΟΜΕΙΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ

KLIMATEC

ELECTROTEC

FURNITEC
DECOR & ACCESSORIES

DOMIKA

PROPERTY

▪ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
▪ ΔΑΠΕΔΑ
▪ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
▪ ΞΥΛΕΙΑ
▪ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
▪ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
▪ ΒΑΦΕΣ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

▪ ΜΟΝΩΣΕΙΣ
▪ ΚΑΓΚΕΛΛΑ
▪ ΠΟΡΤΕΣ
▪ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
▪ ΠΟΡΤΕΣ ΓΚΑΡΑΖ
▪ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
▪ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

▪ ΕΠΙΠΛΑ
▪ ΣΤΡΩΜΑΤΑ
▪ ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ
▪ ΚΟΥΖΙΝΕΣ
▪ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
▪ ΧΑΛΙΑ
▪ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
▪ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

▪ ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ
▪ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ  
   ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
▪ ΤΕΝΤΕΣ
▪ ΠΕΡΓΟΛΕΣ
▪ ΓΡΑΣΙΔΙ
▪ LANDSCAPING
▪ ΠΙΣΙΝΕΣ

▪ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
▪ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
▪ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
▪ ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ
▪ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

▪ WIFI-INTERNET
▪ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
▪ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ     
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
▪ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

▪ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
▪ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
▪ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
▪ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ (ΓΙΑ 
ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ)

▪ ΗΛΙΑΚΟΙ 
  ΘΕΡΜΟΣΥΜΦΩΝΕΣ
▪ ΤΖΑΚΙΑ
▪ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

▪ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΑ

Εκθέτες ανά τομέα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2021

18.000 επισκέπτες από όλη τη Κύπρο

Λευκωσία
60%

Λεμεσός
14,8%

Λάρνακα
12,8%

Χωριά
7,6%

Πάφος
3,6%

1,2%
Αμμόχωστος

40% Το ποσοστό επισκεπτών
από άλλες πόλεις

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ

1. 
Η αγορά ακίνητων στην Κύπρο, μετά το 
Covid-19 ανακάμπτει. Κατά το 2021σημειώ-
θηκε σταδιακή αυξητική τάση όσον αφορά 
τις αδειοδοτήσεις για νέες οικοδομές, πω-
λήσεις και μεταβιβάσεις ακινήτων, γεγονός 
που αντανακλά στην βελτίωση των οικονο-
μικών συνθηκών αλλά και την επανάκτηση 
της εμπιστοσύνης στην αγορά.

2. 
Το συνεχές αυξανόμενο ενδιαφέρον των 
επισκεπτών από όλη την Κύπρο. Ενδεικτικά, 
χρόνο με τον χρόνο παρουσιάζεται αυξημέ-
νη επισκεψιμότητα της τάξης του 10%.

3. 
Οι εμπορικές εκθέσεις αποτελούν αναμφι-
σβήτητα έναν πολύ αποτελεσματικό 
και άμεσο τρόπο προβολής των 
προϊόντων και υπηρεσιών μιας 
επιχείρησης αλλά και 
ενίσχυσης της παρουσί-
ας μιας επιχείρησης 
στον κλάδο της.

4. 
Η συμμετοχή σας σε μια έκθεση θα 
σας φέρει σε άμεση επαφή με τον 
κόσμο δίδοντας σας την ευκαιρία να 
προβάλλεται τα προϊόντα και υπηρε-
σίες σας.

5. 
Την έκθεση επισκέπτονται μεγάλος 
αριθμός επαγγελματιών και συμβού-
λων όπως αρχιτέκτονες, διακοσμητές, 
μηχανολόγοι κτλ. στους οποίους θα 
έχετε την ευκαιρία να παρουσιάσετε 
τα νέα προϊόντα, υπηρεσίες και και-
νοτομίες σας.
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31%

28%

21%

12%

8%



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ

Προβολή Έκθεσης

Η Έκθεση θα προβληθεί ευρέως στα 
ΜΜΕ (έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνα, 
διαδίκτυο, εξωτερική διαφήμιση και 
πανό καθώς και με κυκλοφορία οδηγού 
έκθεσης, προσκλήσεων και αφισών).

Είσοδος - €3,00
Μεγάλος αριθμός προσκλήσεων θα 

δοθεί από τους διοργανωτές προς τους 
εκθέτες για δική τους διάθεση.

Παιδιά κάτω των 12 ετών δωρεάν.

Ώρες Λειτουργίας

17:00 – 21:00
15:00 – 21:00
11:00 – 21:00

21 Οκτ.
22 Οκτ.
23 Οκτ.

Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

Υποστηρικτές Εκδήλωσης

ΠΟΕΕΜ

Παγκύπρια Οργάνωση
Ελευθέρων Επαγγελματιών
Μελετητών Αρχιτεκτόνων 

Σύλλογος Πολιτικών
Μηχανικών Κύπρου

ΣΠΟΛΜΗΚ

Επιστημονικό Τεχνικό
Επιμελητήριο Κύπρου

Οδηγός Έκθεσης

Θα εκδοθεί Οδηγός Έκθεσης ο οποίος 
θα παρέχεται δωρεάν σε όλους τους 
επισκέπτες και θα περιέχει:
▪ Γενικές πληροφορίες για την έκθεση
▪ Σχεδιάγραμμα χώρου
▪ Παρουσίαση εκθετών
▪ Διαφημιστικές καταχωρήσεις

Το 2021 το κοινό ενημερώθηκε
για την έκθεση μέσω:

42%
Social media

22%
Γνωστός

17%
Εξωτερική
διαφήμιση

9%
Τηλεόραση

6%
Ραδιόφωνο

4%
Έντυπα

Εκθεσιακό Κέντρο 

Γ. Σεφέρη, Περιοχή Μακεδονίτισσα,
Έγκωμη, 2415 Λευκωσία-Κύπρος



ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΧΩΡΩΝ

Η εμπειρία των οργανωτών

Η Εταιρεία DISPLAY ART PLC είναι η μεγαλύ-
τερη εταιρεία της Κύπρου στον τομέα της 
Οργάνωσης και Κατασκευής Εκθεσιακών 
Χώρων. Για 40 χρόνια προσφέρει τις υπηρε-
σίες της στην Κύπρο και το εξωτερικό με 
συνέπεια και επαγγελματισμό.

Η Εταιρεία διοργανώνει για σειρά ετών 
τις πιο κάτω εκθέσεις και εκδηλώσεις:

▪ Έκθεση “ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
▪ Αγροτική-Γεωργική Έκθεση

& Έκθεση Κήπου
▪ Τουριστική Έκθεση “ΤΑΞΙΔΙ”.
▪ HOSPITALITY EXPO CYPRUS 2020
▪ Έκθεση ΚΥΝΗΓΙΟΥ - ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 

- ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ
▪ Έκθεση “WEDDING PLANNING”
▪ Μεσογειακή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών 
 και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού
▪ Έκθεση ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ
▪ Έκθεση SPORTS AND LEISURE
▪ SEPTEMBERFEST NICOSIA BEER  

FUN FESTIVAL 
▪ MEDFEST LIMASSOL BEER FESTIVAL
▪ AYIA NAPA BEER FESTIVAL

Η Έκθεση θα στεγαστεί στο Περίπτερο αρ. 6 
και σε εξωτερικούς χώρους της Κρατικής 
Έκθεσης Κύπρου ανάλογα με τη ζήτηση των 
χώρων και τις ανάγκες των εκθετών.

Οι πέντε εκθέσεις θα παρουσιαστούν όσο 
γίνεται ομαδοποιημένα. Η τοποθέτηση των 
εκθετών θα γίνει με βάση την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης τους.


