
                        
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Σέρρες, 4 Ιουλίου 2019 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                    Αρ. Πρωτ.: 11225 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  Π. Ε. ΣΕΡΡΩΝ        

ΓΡΑΦΕΙΟ: 5                  

Πληροφορίες  :Μπούτζα Αγγελική                                

Τηλέφωνο       :23213 -55202                                                             

FAX                   :23213 -55108                                                                   

Ταχ. Δ/νση      :Τέρμα  Ομονοίας                  

Τ.Κ.              :62125  Σέρρες 

Email                : boutza@serres.pkm.gov.gr 

              

                                                                    
               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει ενεργά την προβολή των ποιοτικών 

αγροτικών προϊόντων της περιοχής της, συμμετέχοντας στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών 

ANUGA 2019 , που θα πραγματοποιηθεί από τις 05 έως τις 09 Οκτωβρίου 2019 στο Εκθεσιακό 

Κέντρο Koelnmesse, στην Κολωνία της Γερμανίας. 

 

Η Διεθνής Έκθεση ANUGA διοργανώνεται κάθε δύο (2) χρόνια και αποτελεί την 

σημαντικότερη διεθνή έκθεση για τον κλάδο τροφίμων-ποτών παγκοσμίως. Η Anuga ως έκθεση- 

θεσμός, είναι το σημείο συνάντησης εμπόρων λιανικής και χονδρικής, παραγωγών, εισαγωγέων 

και decision makers από όλο τον κόσμο. Το μέγεθος της έκθεσης, η μεγάλη προσέλευση 

εμπορικών επισκεπτών και η εμπιστοσύνη τους στο κύρος της έκθεσης, η ποικιλία και η 

ποιότητα των προϊόντων που παρουσιάζονται, τα special events που φιλοξενούνται κατά τη 

διάρκειά της και η διεθνής της απήχηση, καθιστούν την ANUGA μια από τις πλέον αξιόπιστες 

επιλογές που προσφέρονται στους Έλληνες παραγωγούς και επιχειρηματίες όσων αφορά την 

προβολή τους σε εκθεσιακά γεγονότα στο εξωτερικό. 

 

Η έκθεση φιλοξενεί 10 εξειδικευμένες εμπορικές εκθέσεις του κλάδου τροφίμων- 

ποτών στους εξής τομείς: 

 

• Anuga Fine Food: Τρόφιμα γενικά 

• Anuga Frozen Food: Κατεψυγμένα προϊόντα, παγωτά 

• Anuga Meat: προϊόντα κρέατος, πουλερικά, κυνήγι 

• Anuga Chilled & Fresh Food: Προϊόντα gourmet και delicatessen, ψύξης, ψαρικά, 

λαχανικά, φρούτα. 

• Anuga Dairy: Γαλακτοκομικά προϊόντα 

• Anuga Βread & Bakery: Αρτοσκευάσματα, προϊόντα ζαχαροπλαστικής 

• Anuga Drinks: Ποτά, κρασί, αναψυκτικά και χυμοί 

• Anuga Hot Beverages: Αφεψήματα 

• Anuga Culinary Concepts: Εξοπλισμός για catering και μαζική εστίαση, εξοπλισμός και 

υπηρεσίες για την λιανική αγορά 

• Anuga Organic: Βιολογικά προϊόντα 

ΠΡΟΣ :   ΜΜΕ   
 



Είναι η δεύτερη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στη 

μεγάλη αυτή έκθεση. Η επαναλαμβανόμενη παρουσία της Περιφέρειας, ειδικά μετά από μία 

εντυπωσιακή συμμετοχή το 2017 κατά την οποία οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας έκαναν 

ουσιαστικές επαφές και προχώρησαν σε σημαντικές εμπορικές συμφωνίες, αυξάνει το κύρος 

των συμμετεχόντων και δείχνει τον επαγγελματισμό των παραγωγών της ΠΚΜ στοχεύοντας σε 

αγορές όχι αποσπασματικά αλλά με διαχρονική παρουσία στο μεγάλο αυτό παγκόσμιο γεγονός 

του κλάδου. Η συμμετοχή της ΠΚΜ θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους αλλά σημαντικούς και 

ποιοτικούς παραγωγούς της Περιφέρειας να παρουσιάσουν τα μοναδικά τους προϊόντα. 

 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου προς την ΠΚΜ και τις επιχειρήσεις που 

συμμετέχουν με αυτή αφορούν: 

• Αναβαθμισμένη ξύλινη κατασκευή περιπτέρου με σήμανση της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας 

• Πλήρης εξοπλισμός και επίπλωση περιπτέρου που να καλύπτει τις ανάγκες της 

Περιφέρειας 

• Γραφικά, εκτυπώσεις, σήμανση περιπτέρου 

• Καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης έντυπο και ηλεκτρονικό 

• Μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων και παράδοση στο περίπτερο (δεν 

περιλαμβάνονται επιστροφές εκθεμάτων στην Ελλάδα) καθώς και τυχόν απαιτούμενες 

ειδικές άδειες προϊόντων 

• Πρόσκληση σημαντικών αγοραστών του κλάδου για την επίσκεψη στο περίπτερο της 

Περιφέρειας 

• Παροχή στοιχείων για την αγορά ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία με τους 

επαγγελματίες του κλάδου διεθνώς 

• Υποστήριξη από τον ανάδοχο για την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια της 

εκθεσιακής συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

• Κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών των περιπτέρων (παροχή και σύνδεση 

ρεύματος, νερό, καθαριότητα, φύλαξη, κ.α.), η αποκομιδή και απομάκρυνση 

συσκευασιών και απορριμμάτων, κ.α. 

• Προσκλήσεις/κάρτες εισόδου για την ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο της Έκθεσης των 

 στελεχών και εκθετών για όλες τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης και πρόσβαση σε 

όλες τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με την έκθεση 

• Επιτόπια παρουσία υπαλλήλου του αναδόχου και βοηθητικού προσωπικού για την 

υποστήριξη του συνόλου της συμμετοχής της Περιφέρειας 

• Υπηρεσίες διερμηνείας Γερμανικών και Αγγλικών 

• Ειδικά σχεδιασμένη γαστρονομική  εκδήλωση 

 
Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν 

να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη έκθεση για να προβάλλουν τα προϊόντα τους μέσα από το 

περίπτερο της Π.Κ.Μ. (ενιαία διαμορφωμένος χώρος 84ων τ.μ.),να δηλώσουν συμμετοχή το 

συντομότερο δυνατό, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019.   

 

Τα Έντυπα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποστέλλονται συμπληρωμένα και 

υπογεγραμμένα στα email: g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr ή στο fax 2313330044.  

 
Λόγω συγκεκριμένου αριθμού των stand, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την 

διάθεσή τους λαμβάνοντας υπόψη:  

• Τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν διαθέτει τις απαραίτητες 

πιστοποιήσεις,  



• Τη δραστηριότητα της επιχείρησης και 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 ξανασυμμετέχει σε περίπτερο της Περιφέρειας σε 

διεθνείς εκθέσεις.  

 

 

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 . 

 

 

       Συνημμένο:                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

- Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ            

    

      

 Λεωνίδας Β. Βαρούδης                                                        


