ΕΞΠΟΤΡΟΦ F2B
Η βραβευμένη έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ προχωρά σε νέα εποχή Food to Business (F2B)
δράσεων, που στόχο έχουν την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής και επιχειρηματικότητας.
Το 2023 η ΕΞΠΟΤΡΟΦ - The Greek Fine Food Exhibition φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει
δύο ουσιαστικά ζητήματα της αγοράς τροφίμων:
1) της συνεχούς αυξανόμενης ανάγκης για προϊόντα υψηλής διατροφικής και γευστικής
αξίας και
2) της ανάγκης για ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής.
Από το Σάββατο 04 έως και τη Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2023, η 9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ - The
Greek Fine Food Exhibition υποδέχεται στο MEC Παιανίας τους Έλληνες παραγωγούς των
πιο premium ελληνικών προϊόντων σε ένα τριήμερο γεμάτο επιχειρηματικές συναντήσεις
και εκπαιδευτικές γαστρονομικές εκδηλώσεις.

Γιατί να λάβετε μέρος στην 9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ The Greek Fine Food Exhibition;
Με την συμμετοχή σας στην έκθεση
εξασφαλίζετε:
•Π
 ροβολή των προϊόντων σας σε επαγγελματίες
και υποψηφίους πελάτες στην αρχή της σεζόν
• B2B συναντήσεις με αγοραστές από μεγάλες
αλυσίδες τροφίμων της χώρας
• Επιμορφωτικά workshops για επαγγελματίες
• Παρουσίαση προϊόντων μέσω γαστρονομικών
εκδηλώσεων
• Προβολή της επιχείρησής σας στην
διαδικτυακή πλατφόρμα The DeliFair

•Σ
 ύνδεση των παραγωγών με φορείς του
Τουρισμού, της Εστίασης και της Διανομής
τροφίμων.
Οι επισκέπτες μας
• Ε κπρόσωποι καταστημάτων delicatessen
& fine food
• Αλυσίδες super market
• Ξενοδοχεία, Luxury apartments
• Εστιατόρια / Chefs
• Διανομείς τροφίμων και ποτών

50.000 Επισκέπτες
350 Έλληνες παραγωγοί
3500 premium προϊόντα

Buyers square
H ΕΞΠΟΤΡΟΦ γίνεται η πρώτη αμιγώς B2B έκθεση artisanal προϊόντων
μικρής παραγωγής και προϊόντων delicatessen στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο
αυτό φιλοξενεί σημαντικούς buyers από τον κλάδο της μεγάλης
λιανικής (super market), της μικρής λιανικής (παντοπωλεία, delicatessen), του Τουρισμού (Ξενοδοχεία, villas, yachting etc) και της Εστίασης
(Εστιατόρια, bars, wine),σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου οι εταιρείες
θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν απευθείας τους παραγωγούς
της έκθεσης και να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες μαζί τους.
Επιπλέον, όλοι οι παραγωγοί θα έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τα
προϊόντα τους δωρεάν και διαδικτυακά, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης
πλατφόρμας www.thedelifair.gr, για έναν ολόκληρο χρόνο και να
συνομιλήσουν με επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω των
virtual B2B συναντήσεων.

Τομείς της έκθεσης
Στην 9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ - The Greek Fine Food Exhibition τα ελληνικά προϊόντα πρωταγωνιστούν μέσα
από τις θεματικές ενότητες, που στόχο έχουν την καλύτερη και πιο στοχευμένη προβολή τους.

Ελαιόλαδο
Τυροκομικά
Μέλι και παράγωγα
Drinks and Spirits
Κρασί

Μπύρα
Αλλαντικά
Βραβευμένα προϊόντα AFFA
Βιολογικά προϊόντα
Premium Ελληνικά προϊόντα

Β2Β Δράσεις
Μία ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία θα διαδραματιστεί από 04 έως 06 Φεβρουαρίου 2023 στο MEC
Παιανίας. Οι συμμετέχοντες της έκθεσης έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν open space επαγγελματικά σεμινάρια και στοχευμένα workshops που στόχο έχουν να ενημερώσουν τους επαγγελματίες
του κλάδου.
Στο πλαίσιο της ΕΞΠΟΤΡΟΦ πραγματοποιούνται δράσεις γευσιγνωσίας και food pairing δίνοντας
την δυνατότητα στους επισκέπτες να γευτούν τα εξαιρετικά προϊόντα των ελλήνων παραγωγών.
Η αγαπημένη εκδήλωση «Μαγειρεύουμε Ελλάδα» κι ο chef Κώστας Μπουγιούρης παρουσιάζουν
συνταγές από όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της 9ης
ΕΞΠΟΤΡΟΦ θα απονεμηθούν
τα βραβεία ποιότητας και
γεύσης Athens Fine Foods
Awards (AFFA) 2023

Τύποι και κόστη περιπτέρων
1. Ιχνος

από 18m2 και πάνω

> 95€/m

2

Παραδίδεται ελεύθερος χώρος που διαμορφώνεται από τον εκθέτη. Ο εκθέτης είναι
υπεύθυνος για την παροχή ρεύματος με δικό του ηλεκτρολόγο και πρέπει να μεριμνήσει για
όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για το στήσιμο του περιπτέρου του (μοκέτα ή πάτωμα,
τοιχοποιία, χρώματα κλπ).

2. Βασική εκθεσιακή δομή

> 720€
> 990€
> 1200€
>1500€
>1800€

6m2
9m2
12 m2
15m2
18m2

Παρέχεται η δυνατότητα επικάλυψης
του περιπτέρου με αυτοκόλλητο βινύλιο.
(Κόστος δημιουργικού και εκτυπώσεων
δεν περιλαμβάνονται στην τιμή)

ΔΑΠΕΔΟ
Mοκέτα Alma Elea χρώματος ανοιχτό μπεζ.
ΔΟΜΗ
Σύστημα αλουμινίου Octanorm, ύψους 2,50μ.
ΠΛΗΡΩΣΗ	Panels δερματίνης μαύρου χρώματος σε συνδιασμό με OSB
ΕΠΙΓΡΑΦΗ	Επωνυμία εκθέτη
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 	Ιnfodesk αλουμινίου σε συνδυασμό με OSB, 1 τεμ.
Σκαμπώ, 1 τεμ.
Στρογγυλό τραπέζι, 1 τεμ. (από 9τμ. και άνω)
Καρέκλες, 3 τεμ. (από 9τμ. και άνω)
Βιτρίνα (3 γυάλινα ράφια), 1 τεμ.
Ράφια, 100χ30cm, 2 τεμ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΆ	Πρίζα 500W, 1 θέσης, 1 τεμ.
HQI 3 τεμ.

15m2
18m2

3. Premium

>2400€
>2880€

ΔΑΠΕΔΟ
Mοκέτα Alma Elea χρώματος ανοιχτό γκρι.
ΔΟΜΗ
Ξύλινα panel από MDF ύψους 3μ.
ΒΑΦΗ	Πλαστικό χρώμα: Λευκή τοιχοποιία & στοιχεία σε αποχρώσεις
του γκρι - γαλάζιου - πορτοκαλί - πράσινου - κόκκινου
ΓΡΑΦΙΚΑ	Επωνυμία εκθέτη σε κοπτικό αυτοκόλλητο βινίλιο, 3 τεμ.
Αφίσα 150χ300cm σε αυτοκόλλητο βινύλιο, 1 τεμ.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 	Ξύλινο infodesk 120x50x105cm, 1 τεμ.
Σκαμπώ, 3 τεμ.
Ξύλινος πάγκος 200χ50χ105cm, 2 τεμ.
Επιδαπέδια ξύλινη βιτρίνα 50χ50χ180cm, 1 τεμ.
Γυάλινα ράφια, 100χ20cm, 3 τεμ.
Επιτοίχια προσπεκτοθήκη Α4, 3 τεμ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΆ	Πρίζα 500W, 1 θέσης, 1 τεμ.
HQI 4 τεμ.
Οι επιλογές σε εξοπλισμό ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο Premium περιπτέρου

3Α - Ελαιόλαδο

3Β - Μέλι

3C - Οίνος,
ροφήματα

3D - Τυροκομικά

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ www.expotrof.gr

Ωράριο λειτουργίας της έκθεσης:
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ

4 Φεβρουαρίου
5 Φεβρουαρίου
6 Φεβρουαρίου

10.00 - 20.00
10.00 - 20.00
10.00 - 19.00

ΠΑΝΙΩΝΙΑΣ 18, 16561, ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΗΛ.: 210 9610 135
EMAIL: info@rmi.gr
www.expotrof.gr
fb.com/expotrof

