Η νέα εποχή των εκθέσεων
Από 4 έως 6 Φεβρουαρίου 2022 οι 350 Έλληνες
παραγωγοί των πιο premium ελληνικών προϊόντων
δίνουν ραντεβού στο Mec Παιανίας σε ένα τριήμερο
γεμάτο δρώμενα κι επιχειρηματικές συναντήσεις
της μετά covid εποχής.

60.000
Επισκέπτες

350 Έλληνες
παραγωγοί

3000 premium
προϊόντα

Virtual b2b
συναντήσεις

workshops webinars

Διακεκριμένοι
ΣΕΦ

*Η ΕΞΠΟΤΡΟΦ - The Greek Fine Food Exhibition που ξεχώρισε και τιμήθηκε με δύο βραβεία στα Exhibition Marketing Awards ‘20, έρχεται
το 2022 με περισσότερες καινοτόμες προτάσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργεί ο Covid-19. Στην ενιαία εκθεσιακή
αίθουσα του MEC Παιανίας, η 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ, αξιοποιώντας πλήρως τις ευρύχωρες εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου, φιλοδοξεί να
προσφέρει μια νέα εκθεσιακή εμπειρία που θα προσφέρει την δυνατότητα στους Έλληνες παραγωγούς με premium προϊόντα να ενισχύσουν
την παρουσία τους, τόσο στην εγχώρια, όσο και στην διεθνή αγορά τροφίμων και ποτών.

Ενότητες της έκθεσης
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κρέας/ αλλαντικά
Γαλακτοκομικά
Μελι
Κρασί και αποστάγματα
Λάδι και ελιά
Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική
Ψάρια & Θαλασσινά
Προϊόντα υγείας και ευεξίας
Φρούτα & λαχανικά
Βιολογικά προϊόντα

Ασφαλείς Συνθήκες Διεξαγωγής
Όλες οι διαδικασίες της 8ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ είναι πλήρως εναρμονισμένες
με το επίσημο Πρωτόκολλο Υγειονομικού Περιεχομένου για τη
Διοργάνωση Εμπορικών Εκθέσεων και τους Κανόνες Τήρησης
Αποστάσεων σε χώρους συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού Covid-Ι9, ενώ έχουν προβλεφθεί και
επιπρόσθετα μέτρα προστασίας.

Θερμομέτρηση

Υποχρεωτική χρήση μάσκας

Ρύθμιση επισκεψιμότητας

Αντισηπτικά σε όλους
τους διαδρόμους

Τιμώμενη περιφέρεια
Η 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food Exhibition
τιμά φέτος την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος κι
έχει οργανώσει πληθώρα μαγειρικών εκδηλώσεων
μέσα από τις οποίες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις
θα έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τα
εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα του τόπου τους,
όπως:

•
•
•
•
•

aλλαντικά,
βότανα,
μέλι,
ελαιόλαδο
παραδοσιακά τυριά

Μαγειρεύουμε Ελλάδα
Λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, η 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ προχωρά
στην διοργάνωση της αγαπημένης ενότητας “Μαγειρεύουμε Ελλάδα”.

Μία ξεχωριστή γαστρονομική
εμπειρία θα διαδραματιστεί φέτος
στο stage του «Μαγειρεύουμε Ελλάδα»
όπου διακεκριμένοι ΣΕΦ θα παρουσιάσουν
ένα πλούσιο πρόγραμμα γευστικών
εκδηλώσεων μέσα από live workshops
και θεματικές παρουσιάσεις.

Athens Fine Food Awards
Τα Athens Fine Foods Awards, τα σημαντικότερα βραβεία
ποιότητας και γεύσης της χώρας έχουν την δική τους
ξεχωριστή παρουσία στην 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ

• π ερισσότερα από 300
premium προϊόντα
• πάνω από 200 παραγωγοί
• 2
 5 κατηγορίες
αξιολόγησης

Virtual εκθεσιακή εμπειρία
Η πρώτη διαδικτυακή πλατφόρμα τροφίμων και ποτών www.thedelifair.gr που ένωσε το 2021 τους
Έλληνες παραγωγούς με τους επαγγελματίες του χώρου της εστίασης, το 2022 θα φιλοξενήσει
όλες τις B2B επιχειρηματικές συναντήσεις σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα μετά την έκθεση.
Το Μάρτιο του 2022, στην διαδικτυακή πλατφόρμα www.thedelifair.gr σας περιμένουν πάνω από

1000

B2B
συναντήσεις

60

webinars

5500

αποστολές
δειγμάτων

60.000
Online
επισκέπτες

Eπιλογή περιπτέρου / Κόστος ενοικίασης
1. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ (ίχνος εδάφους)
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. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
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.
ΗΛ/ΚΑ	Πρίζα 500W, 1 θέσης, 1 τεμ.
HQI 3 τεμ.
O εξοπλισμός επίπλων διαμορφώνεται ανάλογα με τα τ.μ. του σταντ ως εξής:
Από 9 έως 20 τμ.: infodesk 1 τεμ., σκαμπό 1 τεμ., τραπέζι 1 τεμ., καρέκλες 3 τεμ., βιτρίνα 1 τεμ., ράφια 2 τεμ.
Από 24 έως 30 τμ.: infodesk 1 τεμ., σκαμπό 1 τεμ., τραπέζι 1 τεμ., καρέκλες 3 τεμ., βιτρίνα 1 τεμ., ράφια 5 τεμ.
Από 32 και άνω.: infodesk 2 τεμ., σκαμπό 2 τεμ., τραπέζι 2 τεμ., καρέκλες 6 τεμ., βιτρίνα 1 τεμ., ράφια 5 τεμ.

>

120€+ΦΠΑ/m2

>

140€+ΦΠΑ/m2
Παρέχεται η
δυνατότητα
επικάλυψης του
περιπτέρου με
αυτοκόλλητο
βινύλιο.(Κόστος
δημιουργικού και
εκτυπώσεων δεν
περιλαμβάνονται
στην τιμή)

Eπιλογή περιπτέρου / Κόστος ενοικίασης

>

3. PREMIUM

180€+ΦΠΑ/m2

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.
ΗΛ/ΚΑ	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

Με περισσότερα από 15 επιτυχημένα συναπτά έτη στην διοργάνωση
εκθέσεων, η Εταιρεία RM INTERNATIONAL γράφει την δική της
ξεχωριστή ιστορία στον χώρο των εκθέσεων. Με επικεφαλής ένα
επιτελείο διακεκριμένων επαγγελματιών και με εκθεσιακή εμπειρία πλέον
των 35 ετών, η RM έχει ήδη στο ενεργητικό της περισσότερες από 60
εκθέσεις, στους πιο σημαντικούς και απαιτητικούς εκθεσιακούς χώρους,
όπως το Ολυμπιακό Ακίνητο Ξιφασκίας, το Ανατολικό Αεροδρόμιο,
το Ηelexpo Μαρούσι, το Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, το Ζάππειο
Μέγαρο κ.α.
Οι εκθέσεις της rm international άλλαξαν και συνεχίζουν να
αλλάζουν τα δεδομένα της επαγγελματικής κατηγορίας στην οποία
απευθύνονται, όπως η «Κατοικία», το «Εξοχικό Σπίτι και Κήπος», και
πιο πρόσφατα η «ΕΞΠΟΤΡΟΦ» και η «Athens Real Estate Expo».
Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι οι εκθέτες που έχουν εμπιστευτετεί
την RM INTERNATIONAL, χάρη στις εκτεταμένες διαφημιστικές της
ενέργειες και την οργανωτική αρτιότητα που την διακατέχει, έχουν
δει τα περίπτερά τους να κατακλύζονται από περισσότερους από
1.100.000 Έλληνες και ξένους επισκέπτες μέχρι σήμερα και τη φήμη
των προϊόντων τους να ταξιδεύει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο
εξωτερικό.

www.rmi.gr

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ www.expotrof.gr

Ωράριο λειτουργίας της έκθεσης:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ

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
FAX: 210 3644 285
www.expotrof.gr
fb.com/expotrof

