
 

 

 

Έφτασε η ώρα της FOOD EXPO! 

Το τριήμερο 1820 Μαρτίου, περισσότεροι από 1.200 Έλληνες και ξένοι εκθέτες θα 
παρουσιάσουν στη FOOD EXPO 2017 ένα πανόραμα Τροφίμων & Ποτών από την Ελλάδα, τη 
Μεσόγειο και τον υπόλοιπο κόσμο! Ο αριθμόςρεκόρ των εκθετών, το εύρος και η ποιότητα των 

εκθεμάτων και το πλούσιο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων, καθιστούν τη FOOD 
EXPO ως το μεγαλύτερο και σημαντικότερο εμπορικό φόρουμ για τα Τρόφιμα & Ποτά στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη!  
 
   

 

H μεγαλύτερη Έκθεση τροφίμων & Ποτών που έγινε ποτέ στην Ελλάδα! 
 

Με 1.200 εκθέτες, 45.000 τ.μ. εκθεσιακής επιφάνειας και περισσότερους από 60.000 επισκέπτες, 
η FOOD EXPO 2017 αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων & Ποτών που έγινε ποτέ στην 
Ελλάδα αλλά και μία από τις κορυφαίες περιφερειακές διεθνείς εκθέσεις σε παγκόσμιο 
επίπεδο! Μάλιστα, για πρώτη φορά στα χρονικά, μία έκθεση που πραγματοποιείται στη χώρα 
μας κατορθώνει να προσελκύσει 156 ξένους εκθέτες και 2.500 διεθνείς αγοραστές από 64 

χώρες. >> 

http://forum.mailendo.net/tracking/lc/589ff32e-e184-4113-a761-00233b4bcb32/57bb31eb-e5fa-4bbb-b47f-e9f2c110a000/26465e85-de55-47ce-b330-d521a4719526/


 

 

 

 
Tα πάντα για τα αλλαντικά και τα 

κρεατοσκευάσματα 

Περισότερες από 100 επιχειρήσεις 
παραγωγής και εμπορίας αλλαντικών, 
κρεατοσκευασμάτων και delicatessen 
συμμετέχουν στον νέο μεγάλο τομέα 
κρέατος της FOOD EXPO (Hall 2). Στον ίδιο 
χώρο βρίσκεται και η εντυπωσιακή σκηνή 

του MEAT FORUM, η οποία θα 
φιλοξενήσει παρουσιάσεις, σεμινάρια και 
επιδείξεις που απευθύνονται στους 
επαγγελματίες του κλάδου.  >> 

Ο οινικός πλούτος της Ελλάδας 

στην ΟΕNOTELIA 

Η παράλληλη διοργάνωση της FOOD 
EXPO με τη διεθνή έκθεση οίνων και 

αποσταγμάτων OENOTELIA (Hall 4) 
δίνει σε χιλιάδες επαγγελματίες τη 
δυνατότητα να γνωρίσουν τόσο τον 
γαστρονομικό όσο και τον οινικό πλούτο 
κάθε περιοχής της Ελλάδας! Εξάλλου, 
στην πλατεία γευσιγνωσίας θα 
παρουσιαστούν 350 ετικέτες από κάθε 
αμπελοοινική ζώνη. >> 

 
 

Hμέρες & Ώρες Λειτουργίας 
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Mediterranean Food Experience 

Η αναμφισβήτητη ποιοτική υπεροχή, η ανυπέρβλητη γαστρονομική και διατροφική αξία που των 
ελληνικών και μεσογειακών Τροφίμων & Ποτών, καθώς και η εξαγωγική προοπτική τους στις διεθνείς 
αγορές, θα αναδειχθούν μέσα από τις παρουσιάσεις που θα πραγματοποιηθούν στην εντυπωσιακή 
σκηνή του φεστιβάλ MEDITERRANEAN FOOD EXPERIENCE (Hall 1). Κορυφαίοι αρχιμάγειρες 
καθώς και οι πρόεδροι από δέκα Chef's Club της Μεσογείου θα δημιουργήσουν μοναδικές συνταγές 
αξιοποιώντας παραδοσιακά προϊόντα από όλες τις περιφέρειες της χώρας. 
 

Περισσότερα 

 
Τιμώμενη χώρα η Ισπανία  

Ως τιμώμενη χώρα της FOOD EXPO 

2017, η Ισπανία θα λάβει μέρος με 15 

σημαντικούς εκθέτες, οι οποίοι θα 

πλαισιώσουν το εθνικό περίπτερο 

παρουσιάζοντας πληθώρα γευστικών 

προϊόντων. Εξάλλου, το Σάββατο 

18/3 (ώρα 17:00), η κεντρική σκηνή 

του Mediterranean Food Experience 

(Hall 1) θα φιλοξενήσει ένα αφιέρωμα 

στην Ισπανική Γαστρονομία. >> 

Άλλες παράλληλες εκδηλώσεις 

650 Hosted Buyers 

Επενδύοντας πάνω από μισό 
εκατομμύριο ευρώ σε μία σειρά από 
στοχευμένες ενέργειες, η FOOD EXPO 2017 
έχει εντάξει στο hosted buyer 
program 650 σημαντικούς διεθνείς 

αγοραστές και από τις πέντε ηπείρους, 
οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης περισσότερα 
από 11.500 b2b meetings με τους 
Έλληνες εκθέτες. >> 
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Οργάνωση: FORUM AE 

Λεωφ. Βουλιαγμένης 328, 173 42 Αγ. Δημήτριος  

Τ. 210 5242100 | F. 210 5246581 

www.foodexpo.gr, info@forumsa.gr 
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