
 
 

The Big 5 Construct Egypt 4th Edition returns bigger and better in June 

● The Egyptian Armed Forces Engineering Authority will participate for the first time, through 

its subsidiaries 

● The exhibition will feature 15,000 participants and 250 exhibitors 

 

22 March, 2022,  

Cairo, Egypt 

 

The Big 5 Construct Egypt Exhibition, under the patronage of the Prime Minister, Dr. Mostafa 

Madbouly, is returning to Cairo for its 4th edition from June 25 to 27, 2022, at the Egypt International 

Exhibition Center (EIEC). The Egyptian Armed Forces Engineering Authority will be participating at the 

event for the first time, through its subsidiaries and the event will be inaugurated by the Minister of 

Housing, Dr. Assem El Gazzar. The event will be attended by key African Ministers, attract more than 

15,000 industry professionals, and will display construction products and solutions from 250 

exhibiting companies, and 15 countries, including country pavilions from Greece, Italy, Portugal, 

Germany, Spain, Poland, Qatar, UAE, Denmark, Jordan, and India. 

 

Last year’s edition witnessed a whopping attendance of more than 11,000 participants, with around 

200 exhibiting companies from 15 countries. Returning regional and local prominent entities to the 

event include Hassan Allam, Redcon and ASGC Construction. 

Mohammed Kazi, Vice President, Construction at dmg events, said: “Since the 1st edition, The Big 5 

Construct Egypt Exhibition has always supported Egypt’s growth and expansion plans, by becoming a 

facilitator of conversation, connecting industry stakeholders, introducing new innovative and 

sustainable solutions that will contribute to the Egypt infrastructure and Egypt’s 2030 Vision.” 

The exhibition will see the return of The Big 5 Egypt Leadership Conference and The Big 5 Egypt Impact 

Awards. The Leadership Conference which will take place on the 26th of June 2022, that will focus on 

plans for transforming Egypt’s future cities and infrastructure. Two new categories have been 

introduced to The Big 5 Egypt Impact Awards, slated to take place on the 27th of June, which will 

celebrate innovation and best practices in the construction industry. and acknowledge both individual 

and corporate achievements and projects. 

“Last year The Big 5 Construct Exhibition was the only face to face industry event in Egypt, which 

provided a safe platform for direct conversations among various stakeholders. We’re following the 



 
same path for this year, as we believe that in-person events are more important than ever in 

reestablishing contacts and rebuilding networks after the pandemic, reinforcing our commitment to 

the industry and Egypt.” Kazi added. 

The exhibition opens its doors to numerous construction stakeholders and participants who want to 

create more brand awareness and partnerships, including individuals and companies in the MEP 

Services, Construction Tools and Building Materials, Building Interiors, and Smart Buildings. Moreover, 

the event will host free-to-attend CPD certified talks across several critical themes, including 

engineering, sustainability, technology, project management, among others.  

Throughout its past 3 editions, The Big 5 Construct Egypt Exhibition has hosted numerous leading 

industry speakers and provided a window for participants to showcase the latest construction 

products, services, and insights. 

For more information on The Big 5 Construct Egypt, visit https://www.thebig5constructegypt.com/  

For more information on The Big 5 Egypt Leadership Conference, visit The Big 5 Leadership 

Conference page  

To submit an entry for The Big 5 Impact Awards, please visit 

https://www.thebig5constructegypt.com/the-big-5-egypt-impact-awards/  

 

 

 

About dmg events 

dmg events is a leading organiser of face-to-face events and a publisher of trade magazines. 

We aim to keep businesses informed and connect them with relevant communities to create vibrant 

marketplaces and to accelerate their business through face-to-face events. 

dmg events organises more than 80 events across 25 countries, attracting over 425,000 attendees 

and delegates every year. The company’s portfolio of products includes many industry-leading 

events in the energy, construction, hospitality & design, coatings and transportation sectors. ADIPEC, 

The Big 5, Gastech, EGYPS, The Hotel Show and INDEX are the company’s flagship events. For more 

information visit www.dmgevents.com.  

Founded in 1989, the company is headquartered in Dubai, UAE, and is a wholly-owned subsidiary of 

the Daily Mail and General Trust plc (DMGT, www.dmgt.co.uk), one of the largest media companies 

in the United Kingdom.  

  

About DMGT 

DMGT manages a portfolio of companies that provide businesses and consumers with compelling 

information, analysis, insight, events, news and entertainment.  The Group takes a long-term 

approach to investment and has market-leading positions in consumer media, insurance risk, 

https://www.thebig5constructegypt.com/
https://www.thebig5constructegypt.com/the-big-5-egypt-leadership-conference/
https://www.thebig5constructegypt.com/the-big-5-egypt-leadership-conference/
https://www.thebig5constructegypt.com/the-big-5-egypt-impact-awards/


 
property information, education technology, energy information and events & exhibitions.  In total, 

DMGT generates revenues of around £1bn. 

 

 

 

For more details, please contact 

 

Aya Mostafa  

01014916408 

aya.mostafa@publicistinc.com  
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 التوسعات  من  وبمزيد التوالي على الرابع للعام

 المقبل  يونيو  The Big 5 Construct Egypt  ملتقى فعاليات انطالق

 

 التابعة  شركاتها في ممثلة   بالملتقى  تشارك المسلحة للقوات الهندسية الهيئة، مرة ألول –

 عارض 250و مشارك 15,000 حضور  تشهد الرابعة الدورة –

 

   2022، مارس 22

 مصر ، القاهرة

 

  مصطفى   الدكتور  رعاية  تحت  المقبل  يونيو   في  The Big 5 Construct Egypt  ملتقى  من  الرابعة  الدورة  فعاليات  تنطلق

(. EIEC)  الدولية  للمعارض  مصر   بمركز،  2022  يونيو  27  إلى  25  من  بالقاهرة   يقام  والذي،  الوزراء  مجلس  رئيس  مدبولي

  وزير   سيقوم  كما،  التابعة  شركاتها  عبر  مرة  ألول  الحدث  هذا  في  المسلحة  للقوات  الهندسية  الهيئة  مشاركة  العام  هذا  دورة  تشهد

 The Big 5  ملتقى  يستقطب.  أفريقية  دول  عدة  من  الوزراء  كبار  بحضور  الملتقى  بافتتاح  الجزار  عاصم   الدكتور  اإلسكان

Construct Egypt  والتشييد  البناء  وحلول  منتجات  وسيعرض،  والمقاوالت  اإلنشاءات  مجال  في  متخصص  ألف  15  من  أكثر 

، إسبانيا،  البرتغالألمانيا،    ،إيطاليا،  اليونان  دول  أجنحة  ذلك  في  بما،  دولة  15  من  قادمة  عارضة  شركة  250  تقدمها  التي  المختلفة

 .والهند ، األردن، الدنمارك، المتحدة العربية اإلمارات، قطر، بولندا

"dmg events  في  اإلنشاءات  قطاع  رئيس  نائب،  كازي  محمد  وصرح  The Big 5  ملتقى  يدعم،  األولى  دورته  منذ: 

Construct Egypt  األطراف   كافة  بين  التواصل  سبل  وتيسير  للحوار  منصة  توفير  عبر  وذلك،  مصر  في  والتوسع  التنمية  خطط  

 للبالد   التحتية  البنية  تطوير  في  تسهم  أن  شأنها  من  جديدة  ومستدامة  مبتكرة  حلول  تقديم  جانب  إلى،  اإلنشاءات  مجال  في  المعنية

 ". 2030 مصر لرؤية تحقيقا  

 The Big 5وجوائز،    The Big 5 Egypt Leadership Conferenceمؤتمر  عودة   أيضا    الرابعة  الدورة  تشهد

Egypt Impact Awards  .المستقبل مدن تغيير خطط على سيركز والذي، 2022 يونيو 26  في المؤتمر فعاليات تنطلق  

  والمقرر ،  The Big 5 Egypt Impact Awards  جوائز  إلى  جديدتين  فئتين  إضافة  تمت  كذلك.  مصر  في  التحتية  والبنية

 . اإلنشاءات صناعة في الممارسات وأفضل باالبتكار احتفاء   يونيو 27 في بها الفائزين  عن اإلعالن

 

  بينما ،  دولة  15  من  عارضة  شركة  200  وحوالي،  مشارك  11,000  من  ألكثر  هائال    حضورا    الماضي  العام  دورة  شهدت  وقد

 ASGCو،  ريدكون،  عالم  حسن  مثل  الملتقى  في  للمشاركة  بارزة  ومحلية  إقليمية  كيانات  عدة   عودة  العام  هذا  دورة  تشهد

Construction. 

  تنظيمها   تم  التي  الوحيدة  الفعالية  هو   The Big 5 Construct Exhibition  ملتقى  كان،  الماضي  العام  في: "كازي  وأضاف

  نتبع   ونحن.  الصناعة  في  المعنية  األطراف  مختلف  بين  مباشر  حوار  إلقامة  آمنة  منصة  وفر  حيث،  مصر  في  الواقع  أرض  على

  وبناء  التواصل  إعادة  في  مضى  وقت  أي  من  أهمية  أكثر  أصبحت  الشخصية  الفعاليات  أن  نؤمن  حيث،  العام  لهذا  المسار  نفس

 ". ومصر الصناعة تجاه التزامنا يعزز مما، المستجد كورونا فيروس جائحة إثر في والعملية  المهنية العالقات شبكات



 
  شركاتهم  بأنشطة  التعريف  في  يرغبون  الذين  اإلنشاءات  مجال  في  والعاملين  المعنية  األطراف  من  للعديد  أبوابه  المعرض  يفتح

، والميكانيكية  الكهربائية  الهندسة  مثل  القطاعات  العديد  في  وذلك،  الشراكات  من   المزيد  عقد   إلى  باإلضافة،  أكبر  بشكل  وأعمالهم
  معتمدة   مهنية  محادثات  سلسلة  الملتقى  سيستضيف،  ذلك  على   وعالوة.  الذكية  والمباني،  الداخلية  التشطيبات،  البناء  ومواد  أدوات

 . وغيرها، المشاريع إدارة، التكنولوجيا، االستدامة، الهندسة ذلك في بما، الهامة الموضوعات من العديد تناقش

 ووفر ،  الصناعة  في   الرواد   المتحدثين  من   العديد  الماضية   دوراته  خالل  The Big 5 Construct Egypt  ملتقى  استضاف

  مختلف   مناقشة  جانب  إلى،  والمقاوالت  اإلنشاءات  ومنتجات  خدمات  أحدث  لعرض  األفراد  أو  الشركات  من  سواء  للمشاركين  نافذة

 .الحيوي القطاع  هذا حول الرؤى

  زيارة يرجى، The Big 5 Construct Egypt ملتقى حول المعلومات من لمزيد –

https://www.thebig5constructegypt.com/ 

 صفحة زيارة يرجى، The Big 5 Egypt Leadership Conference مؤتمر  حول المعلومات من لمزيد –

 Conference Leadership5  Big The  مؤتمر

 زيارة يرجى،  The Big 5 Impact Awards جوائز في للمشاركة للتقدم –

awards/-impact-egypt-5-big-https://www.thebig5constructegypt.com/the 

 

 إيفنتس   جي إم دي شركة عن نبذة

 .المهنية المجالت ونشر الحية الفعاليات لتنظيم رائدة شركة هي إيفنتس جي إم دي

  وتسريع بالحيوية نابضة أسواق إلنشاء المعنية باألوساط  ربطها وإلى مستمر اطالع على الشركات إبقاء إلى نهدف

 .حية فعاليات عبر أعمالها

. عام كل وموفد زائر ألف  ٤۲٥ من  أكثر تجذب بحيث، ابلد   ۲٥  في احدث   ۸٠ من أكثر إيفنتس جي إم دي شركة متنظ   

 والضيافة والتشييد والبناء الطاقة قطاعات في مجالها في الرائدة الفعاليات من العديد الشركة منتجات مجموعة تشمل

  وإيجبس Gastechو  The Big 5و أديبك، الفعاليات هذه أهم ومن. والمواصالت والنقل والتكسية والتصميم

 www.dmgevents.com . زيارة رجىي  ، المعلومات من لمزيد. وإندكس الفنادق ومعرض

 تابعة شركة وهي، المتحدة العربية باإلمارات دبي مدينة في الرئيسي مقرها ويقع،  ١٩۸٩  عام في الشركة تأسست

 واحدة تعتبر التي(، www.dmgt.co.uk، تي جي إم دي) تراست جنرال آند  ميل ديلي لشركة بالكامل مملوكة

  .المتحدة بالمملكة اإلعالمية الشركات كبرى من

  

  تي جي إم دي شركة عن نبذة

  وإحصاءات وتحليالت بمعلومات والمستهلكين التجارية األعمال دوتزو   شركات مجموعة تي جي إم دي شركة تدير

  السوق في الريادة  وتحتل المدى طويلة االستثمارات سياسة المجموعة وتنتهج  .جذابة ترفيهية ومواد وأخبار وأحداث

  الطاقة ومعلومات التعليم وتكنولوجيا العقارات ومعلومات التأمين ومخاطر العامة اإلعالم وسائل مجاالت في

 .إجماال   إسترليني جنيه مليار ١ نحو إلى تصل عائدات تي جي إم دي وتحقق  .والمعارض والفعاليات
 

 االتصال  يرجى، التفاصيل من لمزيد
 مصطفى آية
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