
Αγαπητοί μας Εκθέτες και Συνεργάτες, 

Ως αποτέλεσμα των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών που δημιουργεί η πανδημία του 
Sars-CoV-2 και των ειδικών περιοριστικών μέτρων για τον κλάδο Διοργάνωσης Εκθέσεων & 
Συνεδρίων, που λαμβάνει η κεντρική Πολιτεία για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, ως 
διοργανώτρια εταιρεία των εκθέσεων MEAT & GRILL DAYS, DAIRY EXPO και FROZEN FOOD, οι 
οποίες επρόκειτο να πραγματοποιηθούν από τις 07 έως 09 Νοεμβρίου 2020 στο Metropolitan 
Expo, σας ανακοινώνουμε την αναστολή τέλεσής τους για εφέτος και την μετάθεσή τους για 
τον Οκτώβριο του 2021.

 
Αποκλειστικά λόγω των περιοριστικών μέτρων και των ειδικών συνθηκών που έχει 

δημιουργήσει στην επιχειρηματικότητα και τις συναθροίσεις, η πανδημία που συνεχίζει να 
εξελίσσεται ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο και με κορυφαίο γνώμονα της διοργανώτριας 
εταιρείας O.MIND CREATIVES, την προστασία της δημόσιας υγείας αφενός, αλλά και την 
επιτυχία της εμπορικής έκθεσης αφετέρου, το αναμενόμενο πολλαπλό εκθεσιακό event MEAT 
& GRILL DAYS, DAIRY EXPO και FROZEN FOOD, δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια του 2020. Παραμένουμε πιστοί στις αρχές μας για διοργάνωση ολοκληρωμένων, 
και επιτυχημένων εμπορικών εκθέσεων και συνεδρίων και ως εκ τούτου, με βαθύ αίσθημα 
ευθύνης προς όλους εσάς που στηρίζετε τον κλάδο και την έκθεσή του, όλα αυτά τα χρόνια, 
δεν θα μπορούσαμε παρά να αποφασίσουμε την μετάθεση του εκθεσιακού event για τον 
επόμενο χρόνο.

Προχωράμε λοιπόν σε μετάθεση της 7ης διοργάνωσης των εκθέσεων MEAT & GRILL DAYS, 
DAIRY EXPO και FROZEN FOOD, με πιθανότερες ημερομηνίες να είναι οι 2-3-4  Οκτωβρίου 
2021, στο Metropolitan Expo.

Σας ευχαριστούμε για την αμέριστη στήριξη και συνεργασία.
Παραμένουμε πιστοί στο όραμα της o.mind Creatives απέναντι στον κλάδο σας.

Μένουμε ασφαλείς και σχεδιάζουμε μπροστά τα επόμενα κοινά μας βήματα!

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ MEAT & GRILL DAYS, DAIRY EXPO, FROZEN FOOD 2020 
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