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Η O.MIND CREATIVES κλείνει φέτος 15 χρόνια
σταθερής και επιτυχηµένης πορείας στον ιδιαίτερα
απαιτητικό χώρο της διοργάνωσης εκθέσεων &
συνεδριακών events και της έκδοσης κλαδικών
εντύπων.
Με γνώµονα τις µεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες
που ανοίγονται για την ελληνική επιχειρηµατικότητα,
η O.MIND CREATIVES εισέρχεται δυναµικά στην νέα
δεκαετία µε ένα νέο, εξελικτικό και συγκροτηµένο
σχεδιασµό των εκθέσεων
MEAT & GRILL DAYS, DAIRY EXPO, FROZEN FOOD και
FOOD LOGISTICS, οι οποίες υπό το κεντρικό µήνυµα
“JOIN THE HELLENIC PRO FOOD EXPERIENCE”,
θα αποτελέσουν στις 7–9 Νοεµβρίου 2020, στο
υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan
Expo, τον σηµαντικό «συνδετικό κρίκο» µεταξύ της
αγοράς, του πελάτη και των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους κλάδους του κρέατος
& των προϊόντων του, της µαζικής εστίασης, της
γαλακτοκοµίας & τυροκοµίας, του κατεψυγµένου
τροφίµου και των food logistics.
Με ένα επιτελείο έµπειρων στελεχών και καταξιωµένων
συνεργατών, η O.MIND CREATIVES µε εξωστρεφή
προσανατολισµό εγγυάται την άρτια διοργάνωση των
τεσσάρων εκθεσιακών brands, που λειτουργώντας
συνδυαστικά, στοχεύουν να µεγιστοποιήσουν τα
εµπορικά οφέλη µέσα από την προβολή και στήριξη
του πρωτογενούς τοµέα & της µεταποίησης και την
προώθηση των ελληνικών προϊόντων στην ελληνική,
ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά.

2020:
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

JOIN THE
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HELLENIC

PRO FOOD
EXPERIENCE

Η ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΜΕ ΝΕΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ

Με στοχευµένες και καλά µελετηµένες ενέργειες η
φετινή διοργάνωση λανσάρεται µε νέο σχεδιασµό και
εικόνα προβολής. Προσαρµόζεται στον δυναµισµό
της αγοράς και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις
του µάρκετινγκ µε στρατηγικό στόχο η επαφή των
εκθετών µε τους επισκέπτες και δυνητικούς πελάτες να
αποτελεί µια σηµαντική θετική εµπειρία µε προοπτικές
ουσιαστικής συνεργασίας. Αποκτά µοναδικό
χαρακτήρα και ταυτότητα που την διαφοροποιούν
πλήρως από τις υπόλοιπες εµπορικές εκθέσεις παντός
είδους τροφίµων που πραγµατοποιούνται στη χώρα
µας.
Με κεντρικό µήνυµα “JOIN THE HELLENIC PRO FOOD
EXPERIENCE”, η διοργάνωση του 2020, συγκεντρώνει
τους επαγγελµατίες των τροφίµων, από τον τοµέα της
παραγωγής, της µεταποίησης και του food service,
σε ένα εκθεσιακό event µε µεγάλες αξιώσεις, ουσία,
στόχευση και σηµαντικούς επισκέπτες από την Ελλάδα
και το εξωτερικό. “JOIN THE HELLENIC PRO FOOD
EXPERIENCE”, στους υγιείς και εξωστρεφείς κλάδους
της ελληνικής οικονοµίας – που υπηρετεί πιστά και
σταθερά η έκθεση της O.MIND CREATIVES - του
κρέατος & των προϊόντων του (MEAT & GRILL DAYS),
της γαλακτοκοµίας και τυροκοµίας (DAIRY EXPO), των
κατεψυγµένων τροφίµων (FROZEN FOOD) και της
ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας (FOOD LOGISTICS)
που αποτελεί τον συνδετικό κρίκο όλων αυτών των
προϊόντων που συνθέτουν τον γαστρονοµικό πλούτο
της χώρας µας.

H O.MIND CREATIVES έχει στο ενεργητικό της πολύ
επιτυχηµένες επιχειρηµατικές δράσεις όπως η
διοργάνωση των διεθνών εκθέσεων «ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ
ΑΛΥΣΙ∆Α & LOGISTICS» και «CARGO TRUCK & VAN
EXPO» καθώς και των πολυ-συνεδρίων LOGI.C που
αποτελούν σηµείο συνάντησης και ανταλλαγής γνώσης
της βιοµηχανίας τροφίµου και του εµπορίου µε το
επιστηµονικό πεδίο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ως
εκδοτική εταιρεία, η O.MIND CREATIVES κυκλοφορεί
τα κλαδικά – επαγγελµατικά περιοδικά MEAT PLACE,
GRILL MAGAZINE, DAIRY NEWS και SUPPLY CHAIN &
LOGISTICS, παρέχει διαδικτυακή ενηµέρωση µέσω
4 websites υψηλής επισκεψιµότητας, αποστέλλει
ενηµερωτικά newsletters µε δυναµικό περιεχόµενο σε
εβδοµαδιαία βάση και διαχειρίζεται µεγάλο αριθµό
social media accounts.

Φέτος ένα σηµαντικό συνέδριο που φέρει τον τίτλο
«AGRO FOOD CONFERENCE – Από το Χωράφι
στο Πιάτο» θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της
έκθεσης, και θα συνδέει σε γνωστικό επίπεδο όλη την
Αγροδιατροφή µε στόχο να ενισχύσει τους Έλληνες
παραγωγούς & την εξωστρεφή επιχειρηµατικότητα, να
προβάλει τα ελληνικά προϊόντα & τα ανταγωνιστικά
τους πλεονεκτήµατα και να αναδείξει στρατηγικές
διείσδυσης σε εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Όλα τα παραπάνω συνοπτικά στοιχεία
δραστηριοποίησης της O.MIND CREATIVES την
τοποθετούν στις 5 µεγαλύτερες εταιρείες της Ελλάδας
στον κλάδο της διοργάνωσης εκθέσεων, βάσει της
πρόσφατης κλαδικής µελέτης της ICAP.

Join The

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα www.omind.gr.

Σας καλούµε λοιπόν να συµµετέχετε στην έκθεση, να
επωφεληθείτε από τις δυνατότητες που σας προσφέρει
η συµµετοχή σας, να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις
και τις ευκαιρίες και να ζήσετε την εµπειρία – Join The
Hellenic Pro Food Experience!

HELLENIC

PRO

OO

Experience !

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 4 ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
& ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
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Η έκθεση, η οποία πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2012 στο Metropolitan Expo, µε
την ονοµασία MEAT DAYS, έχει εξελιχθεί σε ένα event υψηλού επιπέδου διοργάνωσης και έχει
συµβάλει καθοριστικά στην εξωστρέφεια, τη διάδοση επιχειρηµατικών ιδεών και τη δηµιουργία
σύγχρονων τάσεων, και στις 4 εκθεσιακές ενότητες που αντιπροσωπεύει.

Ο βασικός τοµέας της έκθεσης, που καλύπτει τη µεγάλη εκθεσιακή επιφάνεια, είναι η MEAT
& GRILL DAYS, η οποία αποτελεί τη µοναδική κλαδική έκθεση που γίνεται στην Ελλάδα και
αφορά το κρέας και τα προϊόντα του, τα µηχανήµατα επεξεργασίας και το food service.
Απευθύνεται στις βιοµηχανίες και τα εργαστήρια κρέατος, τα κρεοπωλεία, τη µαζική εστίαση
και σε κάθε επαγγελµατία που ασχολείται µε το κρέας, τον απόλυτο πρωταγωνιστή στη
διατροφή
Η έκθεση DAIRY EXPO, η οποία αποτελεί τη µοναδική κλαδική έκθεση στη χώρα µας για τη
Γαλακτοκοµία και Τυροκοµία, αναδεικνύει έναν εξαιρετικό κλάδο, µε παρόν και µέλλον, και
µε στρατηγική σηµασία για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Παρουσιάζει τυροκοµικά
και γαλακτοκοµικά προϊόντα, σύγχρονες µεθόδους και µηχανήµατα για την παραγωγική
διαδικασία και λύσεις συσκευασίας και προβολής των προϊόντων αυτών
Η έκθεση FROZEN FOOD µε αντικείµενο τα καταψυγµένα τρόφιµα, από όλη την τροφική
αλυσίδα (φρούτα, λαχανικά, θαλασσινά, ζύµες κ.λπ.), συµπληρώνει τους άλλους 2 τοµείς της
έκθεσης, για µια πλήρη και ολοκληρωµένη παρουσίαση του food service και της επεξεργασίας
τροφίµων. ∆ίνει λύσεις για τη βιοµηχανική ψύξη, τους ψυκτικούς θαλάµους και τη συσκευασία
κατεψυγµένων, απαραίτητα «εργαλεία» στη βιοµηχανία και τη µεταποίηση αγροτικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων, αλλά και γενικότερα στην επεξεργασία τροφίµων.
Το παζλ αυτών των εκθεσιακών ενοτήτων συµπληρώνει η εφοδιαστική αλυσίδα τροφίµων
και ποτών µε την FOOD LOGISTICS. Η ενότητα αυτή, που εντάχθηκε για πρώτη φορά στην
προηγούµενη διοργάνωση του 2018, προσφέρει πληθώρα λύσεων σε εµπόρους, παραγωγούς
και δίκτυα διανοµών για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διακίνηση των παραγγελιών εντός
και εκτός Ελλάδας. Παρουσιάζονται υπηρεσίες αποθήκευσης και ψυχόµενων Logistics,
µεταφορές τροφίµων, εξοπλισµοί ψυχόµενων αποθηκών, πληροφοριακά συστήµατα ελέγχου
και καταγραφής θερµοκρασίας & υγρασίας και επαγγελµατικά οχήµατα για µεταφορές υπό
συνθήκες ψύξης/κατάψυξης.
CONFERENCE
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 2018
1% Νησιά
Ιονίου

Σύνολο επισκεπτών 15.000
Καταµερισµός ανά περιοχή

3% Ήπειρος
5% Κρήτη

Επισκέπτες ανά Περιφέρεια
• Αττική 48%
• Πελοπόννησος 8%
• Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία 8%
• Στερεά Ελλάδα 12%
• Βόρειο και Νότιο Αιγαίο 4%
• Θεσσαλία 6%
• Κρήτη 5%
• Ήπειρος 3%
• Νησιά Ιονίου 1%
• Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2%
• Εξωτερικό 3%

2% Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
3%

Εξωτερικό

6% Θεσσαλία

MEAT & GRILL DAYS • •
• • DAIRY EXPO • •
• • FROZEN • •
• • FOOD LOGISTICS • •

••

4% Βόρειο και
Νότιο Αιγαίο

12% Σ. Ελλάδα

8% Κεντρική και
Δυτική Μακεδονία
8% Πελοπόννησος

48% Αττική

2.700 Supermarkets - Delicatessen
Παντοπωλεία - Γαλακτοπωλεία

Βασικές κατηγορίες επισκεπτών (επιχειρήσεις)
3.500 Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης
860 Βιομηχανίες & Εργαστήρια
Γάλακτος και Τυροκομικών
(εστιατόρια, ψητοπωλεία, ξενοδοχεία κ.ά.)
2.700 Supermarkets – Delicatessen – Παντοπωλεία
450 Έμποροι Επαγγελματικού
Γαλακτοπωλεία
Εξοπλισμού & Μηχανημάτων
2.500 Τεχνίτες Κρέατος & Κρεοπωλεία
800 Εργαστήρια και Βιομηχανίες
Κρέατος και Αλλαντικών
2.000 ∆ιάφοροι Επαγγελµατίες, Υπηρεσίες, Φοιτητές
650 Έμποροι Τροφίμων - Αντιπρόσωποι
860 Βιοµηχανίες & Εργαστήρια Γάλακτος και Τυροκοµικών
Νομών - Food Service
800 Εργαστήρια και Βιοµηχανίες Κρέατος και Αλλαντικών
600 Επιστήμονες, Ζωοτέχνες, Κτηνίατροι,
Τεχνολόγοι Τροφίμων
750 Εκτροφή Ζώων & Κτηνοτρόφοι
750 Εκτροφή Ζώων & Κτηνοτρόφοι
650 Έµποροι Τροφίµων – Αντιπρόσωποι Νοµών – Food Service
3.500 Επιχειρήσεις Μαζικής
600 Επιστήµονες, Ζωοτέχνες, Κτηνίατροι, Τεχνολόγοι Τροφίµων
Εστίασης (εστιατόρια, ψητοπωλεία,
ξενοδοχεία κ.ά.)
450 Έµποροι Επαγγελµατικού Εξοπλισµού & Μηχανηµάτων
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2.500
Τεχνίτες Κρέατος
& Κρεοπωλεία

2.000
Διάφοροι
Επαγγελματίες,
Υπηρεσίες, Φοιτητές

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΘΕΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Τι είπαν οι Εκθέτες:

Τι είπαν οι Επισκέπτες:
87

78

Το 87% έµεινε ικανοποιηµένο ή εξαιρετικά ικανοποιηµένο

Το 78% βρήκε αυτό που έψαχνε

93,5
Το 93,5% χαρακτήρισε την έκθεση ικανοποιητική ή εξαιρετική

92
Το 92% βαθµολόγησε την έκθεση ικανοποιητική έως εξαιρετική

91

81

Το κεντρικό συνέδριο που θα διοργανωθεί για πρώτη φορά στο πλαίσιο της έκθεσης είναι το
1ο AGRO FOOD CONFERENCE, που φέρνει στο προσκήνιο τον αγροδιατροφικό τοµέα και τις
ευκαιρίες ανάπτυξής του, καθώς και τους Έλληνες παραγωγούς αγροτικών και κτηνοτροφικών
προϊόντων υψηλής αξίας που επενδύουν στην ευφυή γεωργία και κτηνοτροφία. Στο Συνέδριο
θα συµµετάσχουν διακεκριµένοι οµιλητές µε διαλέξεις και παρουσιάσεις για την αγροτική
επιχειρηµατικότητα και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Επίσης επιχειρήσεις που παρέχουν λύσεις για
τη µεταποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων, φρούτων και λαχανικών, θα έχουν
τη δυνατότητα να είναι χορηγοί στο Συνέδριο – συµµετέχοντας και στην έκθεση – για να
παρουσιάσουν σε ένα ευρύ επιχειρηµατικό κοινό τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν
σε αυτήν την τόσο σηµαντική αγορά.

Και οι 4 εκθεσιακές ενότητες µε τις παραπάνω κατηγορίες εκθετών και εκθεµάτων, έχοντας
ως κεντρικό µήνυµα “JOIN THE HELLENIC PRO FOOD EXPERIENCE”, θα προσελκύσουν
στοχευµένους επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας όλες µαζί τη
δυναµική των ελληνικών επιχειρήσεων σε µία ενιαία έκθεση.

Το 81% χαρακτήρισε εξαιρετική τη διαφήµιση της έκθεσης

Το 91% θα επισκεφθεί ξανά την έκθεση

40

85

Το 40% έκανε επαφές µε ξένους επισκέπτες

Το 85% βρήκε τις παράλληλες εκδηλώσεις πολύ ενδιαφέρουσες

80
Το 80% δήλωσε ότι θα συµµετέχει και το 2020
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Στα θετικά σχόλια
• • Ο κλαδικός χαρακτήρας της έκθεσης
• • Ο στοχευµένος χαρακτήρας και η ειδίκευση σε
εκθέτες και εκθέµατα
• • Οι καινοτοµίες σε προϊόντα και µηχανήµατα
που παρουσιάζονται
• • Η πολύ καλή διοργάνωση
• • Η ανοδική πορεία της έκθεσης και του κλάδου
• • Οι πολλές παράλληλες εκδηλώσεις και οι
ηµερίδες

Στα σχόλια – επισηµάνσεις
• • Περισσότεροι εκθέτες έµποροι νωπών
κρεάτων για το 2020
• • Περισσότερες λύσεις για εξοπλισµούς µαζικής
εστίασης επιθυµούν να δουν οι επισκέπτες
στην επόµενη διοργάνωση
Join
( Έρευνα Ικανοποίησης Εκθετών και
Επισκεπτών – Νοέµβριος 2018)

The

HELLENIC

PRO

OO

Experience !

ΜΕΓΑΛΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ
ΕΛΛΑ∆Α & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
• • Αποτελεί

τη µοναδική
εµπορική έκθεση που
συνδυάζει τους τρεις
σηµαντικότερους τοµείς της
βιοµηχανίας τροφίµων, το
κρέας, τα γαλακτοκοµικά και
τα κατεψυγµένα τρόφιµα,
που αποτελούν τα βασικά
προϊόντα της διατροφής, σε
τονάζ και κύκλο εργασιών
• • Οι ανάγκες για µεταποίηση
και επεξεργασίας αυτών των
προϊόντων αυξάνουν συνεχώς
τις επενδύσεις που γίνονται
σε µηχανήµατα, τεχνολογίες
και υποδοµές δικτύων
(logistics) σε σχέση µε άλλους
τοµείς τροφίµων και ποτών
• • Τονώνετε τα εταιρικά σας
brands µέσα από σηµαντικές
επαγγελµατικές επαφές και
συνεργασίες
• • Προωθείτε τα προϊόντα,
τον εξοπλισµό και τις
υπηρεσίες σας σε µια µεγάλη
οµάδα αγοραστών και
επιχειρηµατιών
• • ∆ιευρύνετε το πελατολόγιο
σας µε νέους δυναµικούς
πελάτες
• • Γνωρίζετε σηµαντικούς
επιχειρηµατίες τους οποίους
δύσκολα συναντάτε
• • Ενισχύετε τις σχέσεις σας µε
υφιστάµενους πελάτες
• • Προσεγγίζετε νέες αγορές
• • Κάνετε επαφές µε διεθνείς
αγοραστές
• • ∆ηµιουργείτε στρατηγικές
συνεργασίες
• • Συµµετέχουν ανταγωνιστές
και συνεργάτες σας

Η επιτυχία της έκθεσης και η συνεχής αναβάθµιση και εξέλιξή της,
βασίζεται σε µεγάλο βαθµό και στις προωθητικές ενέργειες για
την προσέλκυση στοχευµένων επισκεπτών. Η διαφηµιστική δαπάνη
που υπολογίζεται να υπερβεί τις 120.000 ευρώ θα περιλαµβάνει
τηλεοπτική διαφήµιση στους µεγαλύτερους τηλεοπτικούς
σταθµούς πανελλήνιας εµβέλειας, ραδιοφωνικά σποτ, έντυπες
και ηλεκτρονικές διαφηµίσεις, στοχευµένες προβολές µέσω
των social media και αποστολή newsletter σε επιχειρήσεις
Λιανικής, Χονδρεµπορίου και Μαζικής Εστίασης. Επίσης στο
πρόγραµµα περιλαµβάνεται η προώθηση της έκθεσης σε χώρες
του εξωτερικού (Κύπρος, Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, Βουλγαρία
και άλλες Βαλκανικές χώρες) µέσω έντυπης διαφήµισης σε ξένα
κλαδικά περιοδικά, συµµετοχής της διοργανώτριας εταιρείας
O.MIND CREATIVES σε εκθέσεις του εξωτερικού και συνεργασίας
της µε εµπορικά επιµελητήρια και πρεσβείες.
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΕΚΘΕΤΩΝ ΣΤΑ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΕΚΘΕΤΩΝ ΣΤΟ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ
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ΩΡΕΣ & ΗΜΕΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
••

10:00 – 20:00
••

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΚΘΕΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Η επιτυχηµένη πλατφόρµα συντονισµού και οργάνωσης εµπορικών
συναντήσεων που έχει εφαρµόσει η O.MIND CREATIVES σε άλλες
εκθέσεις της, θα προσαρµοστεί και στις ανάγκες της φετινής
διοργάνωσης, ώστε να αποδώσει τα µέγιστα στους συµµετέχοντες
και επισκέπτες, ενδυναµώνοντας τους εµπορικούς δεσµούς µε την
ελληνική και διεθνή αγορά. Όσες εταιρείες δηλώσουν συµµετοχή
στην έκθεση, αυτοµάτως θα κατηγοριοποιούν τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες που διαθέτουν και θα εντάσσονται σε µια data base
που θα µπορεί εύκολα ο ενδιαφερόµενος επισκέπτης να βρει τις
κατηγορίες που τον ενδιαφέρουν και θα ήθελε να επισκεφθεί στην
έκθεση. ∆ύο µήνες πριν από την έναρξη της έκθεσης, η διοργανώτρια
εταιρεία O.MIND CREATIVES θα ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους
επισκέπτες σε Ελλάδα και εξωτερικό και θα τους καλεί µέσω της
πλατφόρµας αυτής να οργανώσουν τις συναντήσεις τους µε τους
εκθέτες. Κατά την παραλαβή των περιπτέρων, θα δίνεται στους
εκθέτες και το πρόγραµµα των δικών τους ραντεβού Β2Β. Με αυτή τη
µέθοδο οι περισσότερες συναντήσεις θα είναι προγραµµατισµένες,
µε αποτέλεσµα να δίνεται η δυνατότητα σε εκθέτες και επισκέπτες
να διαχειριστούν αποδοτικά τον χρόνο τους και να αξιολογήσουν τα
προγραµµατισµένα ραντεβού που θα έχουν οριστεί από πριν.

Οι εκθέτες που επιθυµούν
να έχουν επιπλέον προβολή,
πέραν του stand που θα
διαµορφώσουν οι ίδιες,
µπορούν να εκµεταλλευτούν
αποκοµίζοντας πολλαπλά
οφέλη και τις εξής
δυνατότητες που τους
παρέχουν το εκθεσιακό
κέντρο Metropolitan Expo
και η διοργανώτρια εταιρεία
O.MIND CREATIVES:
• • Τοποθέτηση εκτυπώσεων
µεγάλης διάστασης (5µ.) στον
κεντρικό διάδροµο
• • Τοποθέτηση φωτιζόµενων
εκτυπώσεων στον κεντρικό
διάδροµο του εκθεσιακού και
το κεντρικό εστιατόριο
• • ∆ιανοµή φυλλαδίου µαζί µε
την τσάντα στην είσοδο της
έκθεσης
• • Εµφάνιση λογοτύπου στα
καρτελάκια επισκεπτών που
δίνονται στην είσοδο
• • ∆ιαφήµιση στον κατάλογο
της έκθεσης που διανέµεται
στους επισκέπτες στην είσοδο

Κυριακή 8 Νοεµβρίου

10:00 – 20:00
••

Οι εκθέτες έχουν τη
δυνατότητα και το προνόµιο
να γίνουν χορηγοί στα
συνέδρια και τις παράλληλες
εκδηλώσεις που θα
πλαισιώνουν την έκθεση.
Με τον τρόπο αυτό θα
µεγιστοποιήσουν την απόδοση
και αποτελεσµατικότητα
της συµµετοχής τους στην
έκθεση και θα αυξήσουν το
brand awareness. Οι χορηγίες
µπορούν να προσαρµοστούν
στις ανάγκες για προβολή
της κάθε επιχείρησης και να
περιλαµβάνουν τα εξής:
• • Προβολή του χορηγού
πριν από τη διεξαγωγή της
εκδήλωσης
• • Παρουσίαση µε οµιλία,
µέσω εκπροσώπου του
χορηγού στα συνέδρια
• • Προβολή του χορηγού κατά
τη διάρκεια της εκδήλωσης
µε δυναµική παρουσία
της εταιρεία στο event και
διανοµή προωθητικού υλικού
µέσα στην έκθεση
• • Ενηµέρωση των media µε
δηµοσίευση ∆ελτίων Τύπου και
promo video υλικό που θα έχει
διαµορφωθεί µετά το πέρας
της εκδήλωσης

Σάββατο 7 Νοεµβρίου

∆ευτέρα 9 Νοεµβρίου

10:00 – 20:00
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ΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

METROPOLITAN EXPO

Το υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO
στο αεροδρόµιο “Ελ. Βενιζέλος” (τέρµα Αττικής Οδού)
αποτελεί σε κάθε διοργάνωση τον χώρο διεξαγωγής της
έκθεσης. Η έκθεση και οι παράλληλες εκδηλώσεις που θα
πραγµατοποιηθούν, αποκτούν αίγλη και υψηλά standard µε
τις δυνατότητες που προσφέρει το εκθεσιακό κέντρο για
εκθέτες και επισκέπτες. Το METROPOLITAN EXPO αποτελεί
ό,τι πιο σύγχρονο και µοντέρνο υπάρχει σήµερα στην Ελλάδα,
συνδυάζοντας µία πληθώρα πλεονεκτηµάτων, όπως:
••

Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και υψηλού επιπέδου

παροχές προς εκθέτες και επισκέπτες
••

Εύκολη και άµεση πρόσβαση για επισκέπτες εκτός Αθήνας

και εξωτερικού, µε δυνατότητα αυθηµερόν επίσκεψης στο
εκθεσιακό λόγω ελάχιστης απόστασης από το αεροδρόµιο
“Ελ. Βενιζέλος”
••

Σύνδεση µε όλα τα µέσα µαζικής µεταφοράς, µετρό,

προαστιακός, λεωφορεία για τους επισκέπτες του
λεκανοπεδίου Αττικής
••

Άνετο δωρεάν parking

Πληροφορίες εκθεσιακού: www.metropolitanexpo.gr

Μηχανήµατα Επεξεργασίας
Πρώτες Ύλες
Food Service

www.meatdays.gr

7η ΕΚΘΕΣΗ

MEAT & GRILL
DAYS 2020
Η ΣΤΑΘΕΡΑ
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ
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Η MEAT & GRILL DAYS καθιερωµένη πλέον και ισχυρή
έκθεση στον τοµέα του κρέατος και των προϊόντων
του, εµπλουτίζεται σηµαντικά µε νέες κατηγορίες
προϊόντων και εκθεµάτων ώστε να είναι πιο πλήρης
για τον επαγγελµατία του κρέατος και της µαζικής
εστίασης. Το κρέας και τα προϊόντα του, από την
παραγωγή και τη µεταποίηση µέχρι την παρουσίαση
στον τελικό καταναλωτή και στον πελάτη της µαζικής
εστίασης, παρουσιάζεται σε µία εξειδικευµένη έκθεση
µε χαρακτήρα, επαγγελµατικό προφίλ και µεγάλη
πληρότητα σε εκθέτες και εκθέµατα. Το ραντεβού της
αγοράς MEAT & GRILL DAYS πραγµατοποιείται κάθε
2 χρόνια, και η φετινή 7η διοργάνωση θα είναι πιο
ολοκληρωµένη από ποτέ.
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ΕΚΘΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
••

••

••

••
••
••
••

Το σηµαντικό αυτό ραντεβού των επαγγελµατιών του
κρέατος, ήδη από την προηγούµενη διοργάνωση του
2018, φιλοξενεί και τον δυναµικό τοµέα της µαζικής
εστίασης που επικεντρώνεται στο κρέας και το grill και
φιλοδοξεί να γίνει το πιο πετυχηµένο εµπορικό event
όπως ζητήθηκε από την αγορά. Πολύτιµοι συνεργάτες
για την επίτευξη αυτού του στόχου τα περιοδικά GRILL
magazine και MEAT PLACE καθώς και οι ιστοσελίδες
www.grillmagazine.gr και www.meatplace.gr.

••

Έµποροι και βιοµηχανίες προϊόντων κρέατος
(Γύρος, µπιφτέκια, κεµπάπ, σουβλάκια, πανέ προϊόντα κ.ά.)
Έµποροι κρέατος & πουλερικών
(Χοιρινά, µοσχάρια, κοτόπουλα, αµνοερίφια, κουνέλια κ.ά.)
Βιοµηχανίες και εργαστήρια αλλαντικών
(Αλλαντικά, λουκάνικα, παραδοσιακά τοπικά προϊόντα,
παστουρµάς, καβουρµάς κ.ά.)
Αντιπρόσωποι ξένων σφαγείων
Ελληνικές κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές µονάδες
Πρώτες ύλες για τη βιοµηχανία κρέατος και την αλλαντοποιία
Μπαχαρικά, dressing και µαρινάτες
Προϊόντα συνοδευτικά του κρέατος
(Πίτες, πατάτες, ψωµάκια, σαλάτες, ζυµαρικά, λάδια κ.ά.)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Μηχανήµατα κοπής και επεξεργασίας κρέατος
• • Μηχανήµατα και υλικά συσκευασίας
• • Εξοπλισµοί σφαγείων, γραµµές διακίνησης κρεάτων και inox
κατασκευές
• • Βιοµηχανική ζύγιση, ζυγαριές και ταµειακά συστήµατα
• • Εξοπλισµοί κρεοπωλείων, µαχαίρια και στολές εργασίας
• • Εξοπλισµός επαγγελµατικής κουζίνας & grill
• • Τεχνολογίες, software, ιχνηλασιµότητα και σήµανση προϊόντων
• • Ψυγεία βιτρίνες και θάλαµοι ψύξης
••

Με γνώµονα τη δική σας επιτυχία και συµβολή στον
δυναµικό κλάδο του κρέατος και της µαζικής εστίασης,
προχωράµε στην 7η διοργάνωση της έκθεσης, η οποία
στοχεύουµε να είναι η µεγαλύτερη και πληρέστερη των
τελευταίων ετών, ικανοποιώντας κάθε επισκέπτη και
εκθέτη, µε πλήθος συµφωνιών και επαφών µε ουσία.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
••

••
••

••

••

Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή βιοµηχανιών, εργαστηρίων,
κρεοπωλείων και χώρων εστίασης
Υπηρεσίες συµβούλων και πιστοποίησης HACCP, ISO κ.λπ.
Μελέτη και παραγωγή προϊόντων κρέατος, εργαστήρια
αναλύσεων
Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανοµή τροφίµων (food
logistics)
Εκπαίδευση προσωπικού, σχολές κρέατος και µαγειρικής

Join The

HELLENIC

PRO

OO

Experience !

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ MEAT &
GRILL DAYS 2020
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H MΕΑΤ & GRILL DAYS 2020 προσελκύει το ενδιαφέρον
των επαγγελµατιών που ασχολούνται µε το κρέας και
αναζητούν να βρούν νέα και παραδοσιακά προϊόντα,
µηχανήµατα επεξεργασίας, λύσεις συσκευασίας και
εξοπλισµό µαζικής εστίασης.
Συγκεκριµένα οι εµπορικοί επισκέπτες προέρχονται από
τις εξής βασικές κατηγορίες:
••

••

••

••

••

••

••

Εµπόριο λιανικής: κρεοπωλεία, αλυσίδες super
market, meat markets, παντοπωλεία, delicatessen,
αγοραστές µεγάλων αλυσίδων, franchise

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ – ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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Χονδρέµποροι: Food Service, εφοδιασµού και
διανοµής τροφίµων, έµποροι εξωτερικού
Στελέχη και επιχειρηµατίες της µαζικής εστίασης:
Ιδιοκτήτες εστιατορίων, chef, ψητοπωλεία, εταιρείες
catering, ξενοδοχεία, τοµέας fast food
Εµπόριο κρέατος: Αντιπρόσωποι σφαγείων,
εισαγωγείς, έµποροι κρέατος, πουλερικών και
ζώντων ζώων
Παραγωγοί: Ελληνικές κτηνοτροφικές και
πτηνοτροφικές µονάδες, εργαστήρια κρέατος
Βιοµηχανία: Εταιρείες επεξεργασίας και τυποποίησης
κρέατος, πουλερικών και παρασκευασµάτων
κρέατος, αλλαντοβιοµηχανίες, σφαγεία, εταιρείες
τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων κρέατος

Στο πλαίσιο της έκθεσης, όπως σε κάθε
διοργάνωση, θα διεξαχθούν πλήθος ηµερίδων,
σεµιναρίων για τα επίκαιρα θέµατα που αφορούν
τον τοµέα του κρέατος, της µαζικής εστίασης και
τις νέες εξελίξεις του κλάδου. Με σηµαντικούς
και καταξιωµένους εισηγητές, οι ηµερίδες
που πραγµατοποιούνται στη MEAT & GRILL
DAYS σε συνεργασία µε φορείς όπως η Ε∆ΟΚ,
προσδίδουν στο σύνολο της διοργάνωσης ουσία,
γνώσεις και άρτια ενηµέρωση.

Επίσης διαγωνισµοί και επιδείξεις µε
επαγγελµατίες και φορείς, όπως ο διαγωνισµός
κρεοπωλών σε συνεργασία µε την ΠΟΚΚ,
οι κοπές κρέατος σε συνεργασία µε τους
ΚΡΕΟΤΕΧΝΕΣ, η παρασκευή κρεατοσκευασµάτων
και η σωστή διαχείριση του κρέατος σε
συνεργασία µε τους επαγγελµατικούς φορείς
κρέατος, είναι µερικές από τις εκδηλώσεις που
έχουν πραγµατοποιηθεί στις προηγούµενες
διοργανώσεις και έχουν προσφέρει γνώση και
καινοτόµες ιδέες στους επαγγελµατίες.

Για φέτος αντίστοιχες εκδηλώσεις έχουν προγραµµατιστεί και είναι οι εξής:
• • Κοπές και διαχείρηση κρέατος
• • Παραγωγή πρωτότυπων προϊόντων ψητοπωλείου
• • ∆ιαγωνισµοί κρεοπωλών
• • Σεµινάρια για chef
• • Ηµερίδες για επαγγελµατίες και επιχειρήσεις
• • Νοµοθεσία και εξελίξεις στο κρέας
• • Πιστοποιήσεις ελληνικών προϊόντων κρέατος
Όλες οι εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε κορυφαίες εταιρείες παραγωγής προϊόντων
κρέατος που θα αποκαλύψουν τα «µυστικά» τους, καταξιωµένους Έλληνες και ξένους chef, τεχνίτες κρέατος
και επαγγελµατικούς φορείς.

Επιστήµονες: Κτηνίατροι, γεωπόνοι, τεχνολόγοι
τροφίµων, χηµικοί κ.ά.

7η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ
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Η καθιερωµένη αξιολόγηση ελληνικών προϊόντων µε βάση το κρέας θα
διεξαχθεί και στην 7η έκθεση MEAT & GRILL DAYS 2020. Στόχος και της
φετινής διοργάνωσης είναι η ανάδειξη του γευστικού πλούτου των εγχώριων
αλλαντικών και κρεατοσκεασµάτων, η προβολή των Ελλήνων παραγωγών και
η προώθηση των προϊόντων τους τόσο στην ελληνική όσο και στη ξένη αγορά.
Όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής θα δοθεί ακόµα µεγαλύτερη βαρύτητα
στην ειδική εκπαίδευση που θα λάβουν οι εµπειρογνώµονες δοκιµαστές της
επιστηµονικής επιτροπής που θα κληθούν να αξιολογήσουν τα προϊόντα, τα
οποία δεν θα διαγωνιστούν µεταξύ τους, αλλά κάθε ένα ξεχωριστά, χωρίς να
συγκρίνεται µε τα υπόλοιπα διαγωνιζόµενα της κατηγορίας του. Η διαδικασία
διεξαγωγής θα είναι πιστοποιηµένη ώστε σε όλα τα στάδια της να υπάρχει
αποδεδειγµένα το αδιάβλητο. Η Αξιολόγηση Προϊόντων Κρέατος, η οποία
αποτέλεσε µια πρωτοβουλία της διοργανώτριας εταιρείας της έκθεσης
O.MIND CREATIVES, µε τη συµβολή των επαγγελµατικών φορέων, έχει
προσφέρει πολλά και σηµαντικά οφέλη στους Έλληνες παραγωγούς προϊόντων
κρέατος τόσο µε τις διακρίσεις που έχουν λάβει από τις προηγούµενες
διοργανώσεις, όσο και από τις επισηµάνσεις που τους έχουν κάνει οι εξεταστές
στα προϊόντα τους προκειµένου να τα βελτιώσουν ποιοτικά.

MEAT GRILL DAYS

MEAT GRILL DAYS

MEAT GRILL DAYS

Join The

HELLENIC

PRO

OO

Experience !

Γαλακτοκοµία
Τυροκοµία
Κτηνοτροφία

www.dairyexpo.gr

6η ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

DAIRY EXPO
2020
Η ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ & ΤΗΝ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ
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Ο δυναµικός κλάδος του γάλακτος και των προϊόντων
του, µε σηµαντική θέση στον ευρύτερο κλάδο των
τροφίµων και µε ουσιαστικές εξαγωγικές δυνατότητες,
απέκτησε το δικό του σηµείο συνάντησης για τους
επαγγελµατίες µε εξωστρεφή επιχειρηµατικά πλάνα της
ελληνικής αγοράς και όχι µόνο. Σκοπός της έκθεσης
DAIRY EXPO είναι να συµβάλλει στην πρόοδο και
ανάπτυξη του κλάδου, στη γνωστοποίηση των ελληνικών
τυροκοµικών και γαλακτοκοµικών προϊόντων και στην
ισχυροποίηση της θέσης στην εγχώρια και διεθνή
αγορά των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε
αυτόν τον σηµαντικό παραγωγικό κλάδο της ελληνικής
οικονοµίας.
∆ηµιουργήσαµε ένα εκθεσιακό γεγονός υψηλού
επιπέδου, σε ένα εκθεσιακό κέντρο ευρωπαϊκών
προδιαγραφών, που προσελκύει το ενδιαφέρον
Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, αναδεικνύοντας τα
ελληνικά γαλακτοκοµικά και τυροκοµικά προϊόντα, αλλά
και τους εµπόρους και κατασκευαστές εξοπλισµών
τυροκοµίων, γαλακτοκοµικών και κτηνοτροφικών
µονάδων.
Προσκαλούµε και ενθαρρύνουµε όλους εσάς τους
επαγγελµατίες που ασχολείστε µε τη γαλακτοβιοµηχανία
και τυροκοµία, να δηλώσετε συµµετοχή στην 6η έκθεση
DAIRY EXPO 2020, η οποία διοργανώνεται για τον
δικό σας κλάδο, και να εκµεταλλευτείτε την ευκαιρία
να αναδείξετε και να προωθήσετε τα προϊόντα σας µε
τον καλύτερο τρόπο προσεγγίζοντας νέες δυναµικές
αγορές. Αρωγός στην υλοποίηση της έκθεσης είναι το
κλαδικό περιοδικό DAIRY NEWS.

6η ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ & ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ
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Με οδηγό την εµπειρία και τις γνώσεις που
αποκτήσαµε από τις προηγούµενες διοργανώσεις,
συνεχίζουµε να παραµένουµε προσηλωµένοι
στον στόχο µας ώστε η φετινή έκθεση DAIRY
EXPO να είναι µεγαλύτερη και πληρέστερη,
θέτοντας ακόµα υψηλότερα τον πήχη. Ήδη
αρκετές επιχειρήσεις παραγωγής τυροκοµικών και
γαλακτοκοµικών προϊόντων, εταιρείες εµπορίας
επαγγελµατικού εξοπλισµού, µηχανηµάτων και

καινοτόµων τεχνολογιών καθώς και Περιφέρειες
της χώρας έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον
τους να συµµετέχουν στην έκθεση DAIRY EXPO
στο πλαίσιο της εξωστρεφούς πολιτικής τους. Η
προετοιµασία για την άριστη διοργάνωση της 6ης
έκθεσης DAIRY EXPO βρίσκεται σε εξέλιξη έχοντας
πάντα ως επίκεντρο τους Έλληνες παραγωγούς και
εµπόρους ώστε η συµµετοχή τους µε περίπτερο να
αποτελέσει µια αποδοτική επένδυση.

ΕΚΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΜΑΤΑ
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Τα προϊόντα, οι εξοπλισµοί και οι υπηρεσίες που
θα παρουσιαστούν στην έκθεση DAIRY EXPO είναι:
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
• • Τυροκοµικά από όλη την Ελλάδα
• • Γαλακτοκοµικά, κρέµες, γιαούρτια και παγωτά
• • Αυγά και ζυµαρικά
• • Είδη delicatessen
(Παραγωγοί, έµποροι, διανοµείς τροφίµων)

• • Πρώτες

ύλες για τη βιοµηχανία γάλακτος,
τυροκοµικών, γιαούρτης και παγωτού
• • Τεχνολογίες πληροφορικής, συστήµατα
ιχνηλασιµότητας, software
• • Ψυγεία βιτρίνες και θάλαµοι ψύξης
• • Ζυγιστικά και ταµειακά συστήµατα
• • Στολές εργασίας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• • Υπηρεσίες

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
και εξοπλισµοί τυροκοµείων
• • Μηχανήµατα εργαστηρίων γάλακτος και
γιαούρτης
• • Γραµµές παραγωγής και συσκευασίας
βιοµηχανιών
• • Υλικά συσκευασίας, ετικέτες και σήµανση
προϊόντων
• • Εξοπλισµοί κτηνοτροφικών µονάδων
• • Συντήρηση γάλακτος, παγολεκάνες, δεξαµενές,
βυτία
• • Μηχανήµατα

συµβούλων και πιστοποίησης HACCP,

ISO κ.λπ.
• • Εταιρείες

µελέτης, σχεδιασµού και κατασκευής
µονάδων παραγωγής και µεταποίησης
• • Μεταφορά, αποθήκευση και διανοµή τροφίµων
(food logistics)
• • Εκπαίδευση, σχολές γαλακτοκοµίας και
τουριστικών σπουδών
• • ∆ιαχείριση αποβλήτων και υποπροϊόντων,
υπηρεσίες καθαρισµού και απολύµανσης

Join The

HELLENIC

PRO

OO

Experience !
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6ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ &
ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ
Παράλληλα µε την έκθεση
θα διεξαχθούν ενηµερωτικές
ηµερίδες µε δυνατότητα
δωρεάν παρακολούθησης από
τους επισκέπτες και εκθέτες.
Σκοπός των ηµερίδων θα είναι
η άρτια και ολοκληρωµένη
ενηµέρωση σχετικά µε
επίκαιρα θέµατα τεχνολογίας,
παραγωγής, νοµοθεσίας,
διεθνών τάσεων των αγορών,
ενώ θα παρουσιαστούν
έρευνες που σχετίζονται µε τον
Έλληνα καταναλωτή. Επίσης
θα αναλυθούν από ειδικούς
επιστήµονες θέµατα µε κύριο
αντικείµενο την κτηνοτροφία
και γαλακτοπαραγωγή στη
χώρα µας.
Θεµατολογία που αφορά την
οργάνωση των εξαγωγών,
τις πρόσφορες αγορές για
περεταίρω επέκταση καθώς
και τη ζήτηση των ελληνικών
προϊόντων στο εξωτερικό,
θα είναι στο επίκεντρο των
συζητήσεων.
Οι ηµερίδες θα
πραγµατοποιηθούν στο
πλαίσιο του 6ου Συνεδρίου
Γαλακτοκοµίας & Τυροκοµίας
το οποίο διεξάγεται σε
συνεργασία µε τον ΕΛΓΟ –
∆ΗΜΗΤΡΑ και το Ελληνικό
Ινστιτούτο Γάλακτος Ιωαννίνων.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ DAIRY EXPO
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Η DAIRY EXPO προσελκύει όλους τους επαγγελµατίες
που ασχολούνται µε το γάλα και τα προϊόντα του και
ενδιαφέρονται για τη συγκεκριµένη αγορά.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
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Επισκέπτες της έκθεσης είναι:
• • Έµποροι χονδρικής, διανοµείς, food service
• • Καταστήµατα λιανικής πώλησης γαλακτοκοµικών,
τυροκοµικών και συναφών προϊόντων: super
markets, γαλακτοπωλεία, mini markets, παντοπωλεία,
delicatessen, κρεοπωλεία, αρτοποιεία και
ζαχαροπλαστεία
• • Αντιπρόσωποι προϊόντων γάλακτος
• • Βιοµηχανίες γάλακτος
• • Παραδοσιακά τυροκοµεία και εργαστήρια γάλακτος
• • Κτηνοτροφικές µονάδες παραγωγής αγελαδινού και
αιγοπρόβειου γάλακτος
• • Βιοµηχανίες παραγωγής γιαούρτης, παγωτού και
λοιπών γαλακτοκοµικών προϊόντων
• • Υπεύθυνοι προµηθειών σε ξενοδοχεία, εταιρείες
catering, αλυσίδες εστιατορίων, επιχειρήσεις µαζικής
εστίασης κ.ά.
• • Εταιρείες εξοπλισµού µονάδων επεξεργασίας και
τυποποίησης γάλακτος και προϊόντων γάλακτος
• • Εταιρείες πιστοποίησης, συµβούλων και εκπαίδευσης
• • Επιστήµονες, γεωπόνοι, ζωοτέχνες, κτηνίατροι,
χηµικοί, τεχνολόγοι τροφίµων
• • Chef και σχολές µαγειρικής
• • ∆ηµόσιοι οργανισµοί, φορείς, επαγγελµατικές
ενώσεις, συνεταιρισµοί
• • Περιφέρειες, Επιµελητήρια, Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στην DAIRY EXPO 2020, όπως σε κάθε διοργάνωση, θα παρουσιαστεί
το παραδοσιακό οικογενειακό τυροκοµείο σε προσοµοίωση, το
οποίο θα λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο και θα τυροκοµεί κατά
τη διάρκεια όλων των ηµερών που θα διαρκέσει η έκθεση. Το
συγκεκριµένο concept θα προβάλλει και τις ολοκληρωµένες και
έξυπνες λύσεις που προσφέρουν οι προµηθευτές επαγγελµατικού
εξοπλισµού σε µικρές οικογενειακές φάρµες ώστε να µπορούν να
τυροκοµούν το δικό τους γάλα. Μια πρωτότυπη ιδέα που έχει βρει
ανταπόκριση και στις προηγούµενες διοργανώσεις.

3ος ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
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Στην 6η DAIRY EXPO θα διεξαχθεί ο 3ος διαγωνισµός
ελληνικών τυριών. Οι εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα να
συµµετέχουν µε τα προϊόντα τους και να αξιολογηθούν
από την κριτική επιτροπή που θα απαρτίζεται από
ειδικούς επιστήµονες. Με µια διαδικασία, στην οποία
δεν θα αναφέρεται η επωνυµία του παραγωγού, θα
βαθµολογούνται τα τυροκοµικά προϊόντα των εκθετών και
θα αξιολογούνται από οµάδες επιστηµόνων µε ειδίκευση
στα γαλακτοκοµικά και τυροκοµικά προϊόντα. Σκοπός του
διαγωνισµού είναι να αναδείξει τα ποιοτικά προϊόντα που
διαθέτει η ελληνική τυροκοµία.
Τα αποτελέσµατα των προηγούµενων διαγωνισµών
µπορείτε να δείτε στο επίσηµο website της έκθεσης
www.dairyexpo.gr.
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Βιοµηχανική Ψύξη
Συσκευασία
Κατεψυγµένα Τρόφιµα

-Co

www.frozenfoodexpo.gr

5η ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

FROZEN FOOD
2020
Η ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ
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Τρεις κατηγορίες εκθετών αποτελούν την εκθεσιακή
ενότητα FROZEN FOOD, που παρουσιάζονται στην 5η
διοργάνωση, µε την υποστήριξη των επαγγελµατικών
φορέων κατεψυγµένων τροφίµων και βιοµηχανιών
ψύξης.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Τα πάντα για τη βιοµηχανική ψύξη θα παρουσιαστούν
στην FROZEN FOOD. Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
αποθηκών, θάλαµοι ψύξης, κλιµατισµός, ψύξη και
ελεγχόµενη ατµόσφαιρα, καταγραφικά θερµοκρασίας
& υγρασίας και συστήµατα παρακολούθησης της
ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και ψυχόµενοι
θάλαµοι επαγγελµατικών οχηµάτων, φορτηγών και
van, θα είναι οι βασικές ενότητες της έκθεσης.
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Κατεψυγµένα τρόφιµα όπως λαχανικά, κηπευτικά,
φρούτα, προϊόντα ζύµης, κρέατα, ψάρια, θαλασσινά
και έτοιµα γεύµατα, θα παρουσιαστούν από εµπόρους
και παραγωγούς. Σε συνδυασµό µε τις εκθέσεις
που πραγµατοποιούνται παράλληλα, MEAT & GRILL
DAYS και DAIRY EXPO, η µεγάλη γκάµα τροφίµων
που θα πρωταγωνιστήσει συνολικά στην έκθεση θα
προσελκύσει χιλιάδες επαγγελµατίες από το εµπόριο
τροφίµων, το retail και τη µαζική εστίαση.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Η συσκευασία κατεψυγµένων τροφίµων, είναι µια
βασική κατηγορία που παρουσιάζει µηχανήµατα και
υλικά για εύκαµπτη συσκευασία, vacuum και άλλου
είδους εφαρµογές και λύσεις για όλες τις κατηγορίες
των κατεψυγµένων τροφίµων. Επίσης υλικά για
τη µεταφορά και την αποθήκευση κατεψυγµένων
τροφίµων, όπως ισοθερµικά, τελάρα, isobox κ.ά. είναι
προϊόντα που µπορεί να βρει κανείς στην έκθεση.
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ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• • Θάλαµοι

Ψύξης & Κατάψυξης
• • Ψυκτικά Συστήµατα & Ψυκτικές Μονάδες
• • Κλιµατισµός & Εξαερισµός
• • Τούνελ Κατάψυξης
• • Βιτρίνες Προβολής & Συντήρησης Τροφίµων
• • Ψυγεία & Καταψύκτες Καταστηµάτων
• • Αντιολισθητικά ∆άπεδα
• • Καταγραφικά Θερµοκρασίας & Υγρασίας
• • Πόρτες Θαλάµων & Ράµπες Φόρτωσης
• • Τεχνικές Εταιρείες Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
• • Ποιοτικός Έλεγχος - Πιστοποίηση

• • Λαχανικά

& Κηπευτικά
& Θαλασσινά
• • Φρούτα
• • Προϊόντα Ζύµης
• • Γλυκά & Παγωτά
• • Κρέατα & Πουλερικά
• • Έτοιµα Γεύµατα
• • Ψάρια

ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
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• • Εταιρείες

food service, εφοδιασµού και διανοµής
τροφίµων, έµποροι χονδρικής τροφίµων, εταιρείες
εφοδιασµού πλοίων, εµπορικοί αντιπρόσωποι νοµών
• • Έµποροι λιανικής: Αλυσίδες super market, cash &
carry, meat markets, παντοπωλεία, delicatessen,
αγοραστές µεγάλων αλυσίδων, mini markets
• • Στελέχη και επιχειρηµατίες της µαζικής εστίασης:
ξενοδοχεία, εστιατόρια, ψητοπωλεία, εταιρείες
catering, αλυσίδες fast foods κ.λπ.
• • Αγοραστές προµηθειών του δηµοσίου (ένοπλες
δυνάµεις, νοσοκοµεία κ.ά.)
• • Βιοµηχανίες επεξεργασίας τροφίµων όλων των
κλάδων
• • Εταιρείες εµπορίας, επεξεργασίας και τυποποίησης
τροφίµων
• • Εταιρείες κατασκευής και εµπορίας εξοπλισµών
βιοµηχανικής ψύξης
• • Τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες ψυκτικών
εγκαταστάσεων
• • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics και
µεταφορικές εταιρείες ψυχόµενων φορτίων
• • Επιστήµονες (κτηνίατροι, γεωπόνοι, τεχνολόγοι
τροφίµων, χηµικοί κ.ά.)
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Αποθήκευση
Μεταφορές
Επαγγελµατικά Οχήµατα

www.foodlogistics.gr

FOOD
LOGISTICS
2020
Η ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΩΝΕΙ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ
ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
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Η ψυχόµενη εφοδιαστική αλυσίδα και τα FOOD
LOGISTICS αποτελούν τον σηµαντικότερο παράγοντα
για την ποιότητα στις υπηρεσίες του εµπορίου
τροφίµων και ποτών.
Εκθέτες που παρέχουν υπηρεσίες µεταφοράς,
αποθήκευσης και διανοµής τροφίµων & ποτών θα
δώσουν το «παρών» στη νέα αυτή εκθεσιακή ενότητα
για να προσφέρουν λύσεις σε παραγωγούς και
εµπόρους που αναζητούν συνεργάτη για τη διαχείριση
της αποθήκευσης και των παραγγελιών τους, εντός και
εκτός Ελλάδας.

32
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Οι επισκέπτες της ενότητας FOOD
LOGISTICS, αποτελούνται από τις
παρακάτω κατηγορίες:
• • Εταιρείες εµπορίας τροφίµων και ποτών
• • Αλυσίδες super market, mini market και
δίκτυα διανοµής
• • Αγροτικές επιχειρήσεις και
συνεταιρισµοί
• • Βιοµηχανίες τροφίµων όλων των
κλάδων
• • Μεταφορικές εταιρείες εθνικών και
διεθνών µεταφορών
• • Εταιρείες Logistics και αποθηκεύσεων
• • Εταιρείες µε εξαγωγική δραστηριότητα
• • ∆ηµόσιοι φορείς και τοπική
αυτοδιοίκηση
• • Κεντρικές αγορές τροφίµων, logistics
real estate

ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΑ FOOD LOGISTICS

31
ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ FOOD
LOGISTICS
• • Εταιρείες

Παροχής Υπηρεσιών FOOD LOGISTICS
Εταιρείες Ψυχόµενων Φορτίων
• • Ψυγεία ∆ηµόσιας Χρήσης & Αποθήκες
• • Ράφια Τροφίµων, Αποθήκευσης & Προβολής
• • Παλέτες, Κιβώτια & Τελάρα Τροφίµων
• • Χαρτοκιβώτια & Υλικά Συσκευασίας
• • Ανυψωτικά Μηχανήµατα Αποθήκης
• • Συστήµατα Πληροφορικής για τον Κλάδο των Τροφίµων
• • Σήµανση Barcode & Ιχνηλασιµότητα
• • Επαγγελµατικά Οχήµατα (Φορτηγα & Van)
• • Θάλαµοι Ψύξης για Οχήµατα
• • Μεταφορικές
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Η O.MIND CREATIVES διαθέτει µεγάλη
εµπειρία στον τοµέα των logistics καθώς
διοργανώνει την επιτυχηµένη διεθνή έκθεση
ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α & LOGISTICS
και εκδίδει το περιοδικό Supply Chain &
Logistics. ∆ίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα
στη µεταφορά γνώσης για ένα σύγχρονο
µοντέλο επιχειρηµατικής ανάπτυξης θα
διοργανώσει µία εξειδικευµένη ηµερίδα
για τα logistics τροφίµων και ποτών, για να
ενηµερωθούν έµποροι και παραγωγοί για τις
αποτελεσµατικές εφοδιαστικές αλυσίδες που
αποτελούν κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας.
Οι ηµερίδες αυτές για τα food logistics θα
γίνουν µε τη συµβολή των φορέων του κλάδου
της ψυχόµενης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Join The

HELLENIC

PRO

OO

Experience !

1o AGRO FOOD
CONFERENCE

CONFERENCE
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΟ
ΠΙΑΤΟ

Για πρώτη φορά φέτος το κεντρικό συνέδριο
της έκθεσης θα αφορά την αγροδιατροφή,
τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.
Με επίκεντρο τον παραγωγό και τη βιώσιµη
ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα, το συνέδριο
φιλοδοξεί να ξετυλίξει όλες τις προκλήσεις
και ευκαιρίες που υπάρχουν για τους Έλληνες
αγρότες & κτηνοτρόφους και τις ελληνικές
εταιρείες εµπορίας και µεταποίησης αγροτικών &
κτηνοτροφικών προϊόντων.
Γεωργία, κτηνοτροφία, φρούτα, λαχανικά,
κηπευτικά, ζωικά προϊόντα κ.ά. είναι οι τοµείς
και τα προϊόντα που επηρεάζονται από τις
καταναλωτικές τάσεις, το διεθνές εµπόριο και τις
επιλογές της Πολιτείας για το µέλλον των κλάδων
αυτών.
Στο συνέδριο θα αναλυθούν όλα τα θέµατα αυτά
και οι παρουσιάσεις θα προσδώσουν τη γνώση
που απαιτείται για την ενίσχυση και την ανάπτυξη
του κλάδου της αγροδιατροφής.
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Αγροτικά Τρόφιµα
Επεξεργασία
Συσκευασία

Στη συνεδριακή αυτή νέα ενότητα AGRO FOOD,
επιχειρήσεις µπορούν να συµµετέχουν και να
υποστηρίξουν τον θεσµό, µε την επιλογή να
γίνουν χορηγοί στο συνέδριο ή να επιλέξουν
εκθεσιακό περίπτερο στο Hall 3, στον ειδικό
τοµέα AGRO FOOD CONFERENCE.
Κατηγορίες Χορηγών:
• • Εταιρείες εµπορίας µηχανηµάτων
µεταποίησης φρούτων και λαχανικών
• • Μηχανήµατα συσκευασίας αγροτικών
προϊόντων
• • Υλικά συσκευασίας φρούτων, λαχανικών και
αγροτικών προϊόντων
• • Τελάρα, παλέτες, χαρτοκιβώτια
• • Εµπόριο φρούτων και λαχανικών
• • Σύµβουλοι επιχειρήσεων
• • Εταιρείες πιστοποίησης HACCP, ISO, BIO κ.λπ.

ΣΥΝΕ∆ΡΟΙ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Σύνεδροι και συµµετέχοντες του
συνεδρίου είναι οι εξής:
• • Εταιρείες εµπορίας φρούτων και
λαχανικών
• • Εταιρείες µεταποίησης και επεξεργασίας
αγροτικών προϊόντων
• • Συνεταιρισµοί αγροτικών προϊόντων
• • Παραγωγοί και έµποροι αγροτικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων
• • ∆ιανοµείς και εταιρείες logistics
τροφίµων
• • Επιστήµονες, γεωπόνοι και κτηνίατροι
• • ∆ηµόσιοι φορείς και τοπική
αυτοδιοίκηση

Κόστος συμμετοχής (για όλες τις μέρες λειτουργίας)
Κόστος Περιπτέρων Ελεύθερης Δομής
(ίχνος εδάφους)
Μία όψη ανοιχτή
α. έως 40m2: € 135/m2
β. Από 41m2 έως 100m2: € 125/m2
γ. Από 101m2 έως 200m2: € 115/m2
δ. Από 201m2 και άνω: € 110/m2

Δύο όψεις ανοιχτές
α. έως 40m2: € 140/m2
β. Από 41m2 έως 100m2: € 130/m2
γ. Από 101m2 έως 200m2: € 120/m2
δ. Από 201m2 και άνω: € 115/m2

Τρεις όψεις ανοιχτές

Τέσσερις όψεις ανοιχτές

α. έως 40m2: € 145/m2
β. Από 41m2 έως 100m2: € 135/m2
γ. Από 101m2 έως 200m2: € 125/m2
δ. Από 201m2 και άνω: € 120/m2

α. έως 40m2: € 150/m2
β. Από 41m2 έως 100m2: € 140/m2
γ. Από 101m2 έως 200m2: € 130/m2
δ. Από 201m2 και άνω: € 125/m2

Επιπλέον χρεώσεις δομής

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ

Σύνθετες τυποποιημένες δομές

ΚΑΤΟΨΕΙΣ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

A13

1. Για μόνο μοκέτα € 5/m2
2. Διαχωριστικά πάνελς μελαμίνης € 12/m
(χρέωση ανά τρέχον μέτρο)
3. Ηλεκτρολογική παροχή ρεύματος € 26/kw

C14

(τα ποσά αφορούν μόνο το κόστος κατασκευής)
Bασική Δομή: 20 €/m2

A8

n Στη βασική δομή περιλαμβάνεται πάνελ μελαμίνης χρώματος λευκό, μία μετόπη και επιγραφή με τον
αριθμό περιπτέρου και την επωνυμία της επιχείρησης ή το λογότυπο (διαστάσεις πάνελ: 0.97m x 2.48m)
n Στα περίπτερα βασικής δομής περιλαμβάνεται ο ακόλουθος εξοπλισμός:
1 γραφείο • 3 καρέκλες • 1 πρίζα • 1 σποτ φωτισμού των 100W ανά 3m2
n Καινούργια μοκέτα χρώματος γκρι

Δομή τύπου BUSINESS: 50 €/m2
n Μοκέτα: Χρώματος γκρι / χρώματος μπεζ / χρώματος μπλε • Πάνελ: PVC χρώματος λευκό / PVC χρώματος
μπεζ / PVC χρώματος μπλε • Αποθήκη: Διαστάσεων 1.00x1.00m με λευκή πόρτα φυσούνα
n Εξοπλισµός: 3 καθίσματα μπεζ • 1 τραπέζι στρογγυλό οξιάς Φ0.70m
• 1 σκαμπό μαύρο με πλάτη • 1 info desk λευκό / μπεζ / μπλε • 1 ραφιέρα 1.03x0.54x2.50m
n Σήµανση: 1 ψηφιακή εκτύπωση 1.00x2.50m σε αυτοκόλλητο βυνίλιο • 1 ψηφιακή εκτύπωση τοποθετημένη σε
PVC σχήματος τραπεζίου
n Ηλεκτρολογικά: 1 προβολέας ιωδίνης 500watt ή HQI 150watt / 5m2
• 1 πρίζα σούκο 0.5KW / 220V

B8

B7

C7

C12

A11

C

B

A

Δομή τύπου EXECUTIVE: 60 €/m2
n Μοκέτα: Χρώματος γκρι / χρώματος μπλε • Πάνελ: PVC χρώματος λευκό / PVC χρώματος μπλε
Αποθήκη: Διαστάσεων 1.00x1.00m με ανοιγόμενη πόρτα αλουμινίου και κλειδαριά
n Εξοπλισμός: 3 καθίσματα μαύρα δερμάτινα • 1 τραπέζι στρογγυλό οξιάς Φ0.70m • 1 σκαμπό μαύρο με
πλάτη • 1 info desk λευκό / μπλε με πορτάκια διαστάσεων 1.00x0.50x0.90m
n Σήμανση: 1 φωτεινό διαφανοσκόπειο 2.00x0.25x2.50m με γαλακτερά plexiglass & ψηφιακή εκτύπωση
• 1 ψηφιακή εκτύπωση 1.00x2.50m σε αυτοκόλλητο βυνίλιο • 1 ψηφιακή εκτύπωση 0.80x0.30m σε PVC
n Ηλεκτρολογικά: 1 προβολέας ιωδίνης 500watt ή HQI 150watt / 4m2 • 1 πρίζα σούκο 0.5KW /220V

A9

C10

Δομή για Παραγωγούς - Περιφέρειες - Επιμελητήρια από 1.350 € για 9m2 (τελική τιμή)
n Η συγκεκριμένη δομή προορίζεται για Παραγωγούς / Περιφέρειες / Επιμελητήρια
n Η δομή έχει σχεδιαστεί σε συγκεκριμένο τομέα στην Αίθουσα
n Στη δομή περιλαμβάνονται: • πάνελ λευκό και μπλε • μοκέτα χρώματος γκρι
• 1 τραπεζάκι και 3 καρέκλες • μια reception με σκαμπό • 1 προβολέας 150watt HQ1/5m2
• επιγραφή με την επωνυμία της εταιρείας του εκθέτη
n Το μέγεθος των περιπτέρων αυτών είναι • (Α) 9m2 - 1.350€ • (Β) 12m2 - 1.700€ • (Γ) 15m2 - 2.100€

A6

B5

B6

C5

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ
n Διάθεση των χώρων της έκθεσης (προετοιμασία, λειτουργία, αποξήλωση) n Δωρεάν parking εκθετών σε ειδικό χώρο n Δωρεάν προσκλήσεις
για επισκέπτες n Αναγνωριστικά καρτελάκια εκθετών με σύστημα barcode n Δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία εμπορικών συναντήσεων “B2B”
n Εγγραφή στον Κατάλογο της έκθεσης n Δωρεάν Παροχή καροτσιών και ανυψωτικών (κλαρκ) για μεταφορά εκθεμάτων n Καθαρισμός των
περιπτέρων πριν από την έναρξη της έκθεσης (εκτός των εκθεμάτων) n Καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων n Φύλαξη των χώρων της
έκθεσης από εξειδικευμένη εταιρεία Security n Πλήρως εξοπλισμένο Ιατρείο με εφημερεύοντα ιατρό n Ειδικές τιμές σε συνεργαζόμενα
ξενοδοχεία για τους εκθέτες n Δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία από και προς τους παρακείμενους σταθμούς Μετρό και το αεροδρόμιο τις
μέρες λειτουργίας της έκθεσης
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πηρεσίες
Αποθηκεύσεων Μετα ορών
Επαγγελματικά χήματα
Εξοπλισμός Αποθήκης Τρο ίμων
ά ια Αν ψωτικά Μέσα άμπες
όρτωσης κ.λπ.
Σ σκε ασία Μετα οράς Τρο ίμων
Τελάρα Παλέτες κ.λπ.

A2712 A2912

B19

B17

B15
78,75

45

67,5

45

67,5

B13

B11

B09

B07

B05
120

FROZEN FOOD

FOOD LOGISTICS

A18

A16

A14

A12

A10

A08

A06

B01

Τ ροκομικά Προ όντα αλακτοκομικά
Προ όντα Κρέμες ιαούρτια κ.λπ.

άλαμοι ύξης ιομηχανική ύξη
Καταγρα ικά ερμοκρασίας
Κατεψ γμένα Τρό ιμα θαλασσινά
ψάρια λαχανικά ρούτα προ όντα
ύμης κ.λπ.

A2512

21

ΕΔ

Εξοπλισμοί και Μηχανήματα
Τ ροκομείων
ιομηχανιών άλακτος
Πρώτες λες πηρεσίες Πιστοποίησης
Μηχανήματα και λικά Σ σκε ασίας
Κτηνοτρο ικοί Εξοπλισμοί αλμεκτικά
παγολεκάνες ωοτρο ές και
βελτιωτικά

A23

31,5

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ|AGRO FOOD

HALL 4|DAIRY EXPO

A21 15

15

Μ ΣΑ
A02

Κρέας Προ όντα Κρέατος Αλλαντικά
ρεατοσκε άσματα Προ όντα Κιμά
ύρος ο κάνικα κ.λπ.
λληνικές Κτηνοτρο ικές Μονάδες
Σ αγεία Αντιπρόσωποι Εξωτερικού
Εμπόριο Κρέατος

Μηχανήματα Επεξεργασίας
Σ σκε ασίας ρούτων
αχανικών
πηρεσίες Πιστοποίησης Εταιρείες
Σ μβούλων
Διανομές Αγροτικών Προ όντων
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A15 15
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A09 15

A05 18 A0712

21

Σ
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Εξοπλισμοί Μηχανήματα
Μεταποίησης Κοπή Επεξεργασία
Κρέατος ύγιση Σ σκε ασία
Αναλώσιμα
ιτρίνες γεία
Ταμειακά Σ στήματα Εξοπλισμοί
Κρεοπωλείων
Εξοπλισμοί Εστιατορίων Μα ικής
Εστίασης πάγκοι
εξοπλισμοί
κο ίνας εστίες ψησταριές κ.ά.
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