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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικών 

αγροδιατροφικών προϊόντων της περιοχής της συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση-SIAL MIDDLE 

EAST 2018, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Εκθεσιακού Κέντρου του 

Abu Dhabi, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από τις  10 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2018. 

Είναι η πρώτη φορά που η ΠΚΜ θα συμμετάσχει στην έκθεση αυτή, δίνοντας την 

ευκαιρία σε παραγωγούς της εδαφικής της επικράτειας να συνάψουν σημαντικές εμπορικές 

συμφωνίες. Σκοπός της συμμετοχής της Περιφέρειας στην εν λόγω έκθεση είναι η επιπρόσθετη 

αναγνωρισιμότητα και η ανάδειξη των αγροτικών ποιοτικών προϊόντων της (τροφίμων και μη 

αλκοολούχων ποτών) στην αγορά της Μέσης Ανατολής και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και 

διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 

αγροδιατροφικό τομέα.      

Η Διεθνής Έκθεση SIAL MIDDLE EAST, προσελκύει το ενδιαφέρον των σημαντικότερων 

εισαγωγέων, διανομέων, επαγγελματιών λιανικής και χονδρεμπόρων της ευρύτερης περιοχής 

της Μέσης Ανατολής από χώρες όπως ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ομάν κ.ά. αλλά και από 

άλλες χώρες όπως η Ινδία. Είναι ένα από τα κορυφαία εμπορικά γεγονότα για τον κλάδο των 

τροφίμων – ποτών στην περιοχή και το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα έγκειται στην ποιότητα 

των επισκεπτών, καθώς και στις εξαιρετικής οργάνωσης και αποτελεσματικότητας B2B 

συναντήσεις, που διοργανώνονται κάθε χρόνο. Το Δεκέμβρη του 2017, η έκθεση φιλοξένησε 

1072 εκθέτες και 500 αγοραστές από 41 χώρες, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 10.000 

συναντήσεις μεταξύ των εκθετών και των υποψήφιων αγοραστών και είχε πάνω από 26.000 

εμπορικούς επισκέπτες από 95 χώρες και περισσότερα από 30 εθνικά περίπτερα. Η έκθεση 

παρουσιάζει αυξανόμενους ρυθμούς ανάπτυξης ετησίως και πλέον αποτελεί την ταχύτερα 

αναπτυσσόμενη έκθεση στην περιοχή.        

Η έκθεση θα φιλοξενήσει εταιρείες με προϊόντα της κατηγορίας τροφίμων και μη 

αλκοολούχων ποτών όπως: έλαια και λίπη, κονσέρβες, όσπρια, ζυμαρικά και ρύζι, προϊόντα 

επεξεργασμένου κρέατος, αλλαντικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αποξηραμένα φρούτα, 

ξηροί καρποί, αρτοποιήματα, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, γαλακτοκομικά, κατεψυγμένα 

ΠΡΟΣ :   ΜΜΕ   
 



προϊόντα, προϊόντα delicatessen, έτοιμα γεύματα, θαλασσινά και ιχθυηρά, αναψυκτικά και μη 

αλκοολούχα ποτά κ.ά.   

   Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται: 

• Ενοίκιο χώρου με ξύλινη κατασκευή περιπτέρου, με πλήρη εξοπλισμό και λειτουργικές 

ανάγκες  (ρεύμα, καθαρισμός, φύλαξη κλπ.)  

• Σήμανση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των συμμετεχουσών εταιρειών  

• Βασική καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης  

• Παροχή στοιχείων για την αγορά  

• Διαχειριστική υποστήριξη από την ομάδα της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με 

παρουσία στελεχών της για την εύρυθμη λειτουργία της συμμετοχής  

• B2B συναντήσεις με VIP αγοραστές μέσω του VIP Buyers Program της έκθεσης   

• Παροχή στοιχείων για την αγορά  

 

    Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που θα 

επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη έκθεση για να προβάλλουν τα προϊόντα τους 

μέσα από το ενιαίο περίπτερο της Περιφέρειας, σε ενιαία διαμορφωμένο χώρο 25 τμ, να 

δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερο δυνατό μέχρι την Τετάρτη 7  Νοεμβρίου 2018.   

 Λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου για την έκθεση, θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας για τη διάθεσή τους, λαμβάνοντας υπόψη: 

• τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν διαθέτει τις απαραίτητες 

πιστοποιήσεις, 

•  τη δραστηριότητα της επιχείρησης και το κατά πόσο συμβάλλει στην αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

• την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΚΜ,   

• τους εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετάσχει  σε περίπτερο της Περιφέρειας σε 

διεθνείς εκθέσεις. 

Οι Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αποστέλλονται συμπληρωμένες στα email:  

g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr ή στο fax 2313-330044. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας 

καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προβολής 

Αγροτικών Προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313-

330350 κα Γλ. Καραλή, 2313-330395 κ. Γ. Γκανάτσιος και 2313-330428 κ. Γ. Φανέλης . 
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