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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικών 

αγροτικών προϊόντων της συμμετέχει στην έκθεση τροφίμων και ποτών «MARKET EXPO 2018», 

που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Οκτωβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις του 

εκθεσιακού κέντρου Metropolitan Expo στα Σπάτα Αττικής. 

Η έκθεση Market Expo αποτελεί την πληρέστερη έκθεση τροφίμων και ποτών για την 

οργανωμένη και τη μικρή λιανική (έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους στην Ελλάδα) και 

αναδεικνύει τα ιδανικά τρόφιμα και ποτά τόσο για την αγορά της λιανικής όσο και για την 

εστίαση. Το 2017 επισκέφτηκαν την έκθεση εκπρόσωποι του κλάδου από συνολικά 10 χώρες, 

ενώ το 2018 η διοργανώτρια εταιρεία θα εστιάσει σε βάθος στην αγορά της Γερμανίας. Την 

έκθεση επισκέπτονται ενδιαφερόμενοι από αλυσίδες super market, mini market, 

χονδρέμποροι/διανομείς, πολυκαταστήματα, παντοπωλεία, κάβες, βιολογικά – οικολογικά 

προϊόντα, καταστήματα delicatessen, κυλικεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, εστιατόρια, 

ξενοδοχεία, cash & carry, προμηθευτικές εταιρείες από την Ελλάδα καθώς και προμηθευτές 

μεγάλων αλυσίδων Super Market από την Ευρώπη, που πραγματοποιούν επιχειρηματικές 

συναντήσεις με τους συμμετέχοντες. 

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 της ποιότητας και της μοναδικότητας των ποιοτικών 

αγροτικών προϊόντων της περιοχής, στην ελληνική και διεθνή λιανική αγορά και εστίαση. 

Αναλυτικότερα, στην έκθεση παρουσιάζονται προϊόντα και υπηρεσίες όπως τρόφιμα, 

γαλακτοκομικά και τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, βιολογικά προϊόντα, ποτά-

αναψυκτικά, ζαχαρώδη, προϊόντα ευρείας κατανάλωσης (FMCGs), προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, 

συστήματα και λύσεις πληροφορικής και εξοπλισμός. 

   Η Π.Κ.Μ. έχει προβεί σε ενοικίαση χώρου 108 τ.μ., με ειδικής κατασκευής και 

ιδιαίτερης αισθητικής περίπτερα, τα οποία καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες προβολής των 

εκθεμάτων της Περιφέρειάς μας. Τα περίπτερα θα είναι κατασκευασμένα από πάνελ μελαμίνης 

ΠΡΟΣ :   ΜΜΕ   
 



χρώματος μπεζ (με διαχωριστικά στα 2,5 μ. στην πλάτη, 1,5 μ. στον διάδρομο) και θα 

περιλαμβάνουν: 

• Δάπεδο καλυμμένο με μοκέτα εκθεσιακού τύπου 

• Info Desk διαστάσεων 1,20 μ. Χ 0,50 μ. Χ 1,05 μ. με ενσωματωμένη προσπεκτοθήκη από 

διάφανο plexi, σε επαρκή αριθμό για να καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφέρειας 

• Εξοπλισμός: Τραπέζι στρογγυλό Φ 0,70 μ. Χ 0,73 μ. με ξύλινο καπάκι οξιά, σκαμπό μπαρ 

μαύρο, καρέκλες γκρι 0,51 μ. Χ 0,51 μ., σε επαρκή αριθμό για να καλυφθούν οι ανάγκες 

της Περιφέρειας 

• Προβολείς HQI των 150 watt, σε επαρκή αριθμό για να καλυφθούν οι ανάγκες της 

Περιφέρειας 

• Πρίζες 500 watt, σε επαρκή αριθμό για να καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφέρειας 

• Βιτρίνα διαστάσεων 0,80 μ. Χ 0,35 μ. Χ 2,20 μ. σε επαρκή αριθμό για να καλυφθούν οι 

ανάγκες της Περιφέρειας 

• Επιγραφές με αριθμό περιπτέρου, την επωνυμία του εκθέτη και το λογότυπο της 

Περιφέρειας. 

 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης ο αποκλειστικός διοργανωτής θα προσφέρει ένα σύνολο 

παροχών με σκοπό την άρτια λειτουργία της έκθεσης και την εξυπηρέτηση των αναγκών 

εκθετών και επισκεπτών σε επίπεδο οργανωτικό, επικοινωνιακό και εμπορικό. Συγκεκριμένα: 

ιατρική κάλυψη, ασφάλεια-φύλαξη, καθαριότητα, συντηρητές έκθεσης, στάθμευση εκθετών & 

επισκεπτών, δωρεάν μεταφορά επισκεπτών και ασφαλιστική κάλυψη. Επιπλέον, για τη 

συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προσφέρεται χωρίς χρέωση ένα πακέτο 

προβολής και προώθησης της συμμετοχής που θα περιλαμβάνει: 

• Συνεδριακή αίθουσα 

Διάθεση συνεδριακής αίθουσας 300 ατόμων με πλήρη οπτικοακουστικό εξοπλισμό κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης, για την πιθανή πραγματοποίηση εκδήλωσης της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας σύμφωνα με το πρόγραμμα της έκθεσης μετά από συμφωνία με τον Οργανωτή. 

• Διαφημιστικό newsletter 

Παρουσίαση της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε ειδικό newsletter το 

οποίο θα αποσταλεί σε δυνητικούς επισκέπτες. 

• Banner σε διαφημιστικό newsletter 

Τοποθέτηση banner σε newsletter της έκθεσης το οποίο θα αποσταλεί σε δυνητικούς 

επισκέπτες. 

• Δελτία Τύπου 

Δημοσίευση δελτίου τύπου για τη συμμετοχή της Π.Κ.Μ. στην ιστοσελίδα της έκθεσης και στο 

περιοδικό MARKET TODAY. 

 

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 περίπτερο της Π.Κ.Μ. (σε ξεχωριστό stand 7,5 τ.μ.), να δηλώσουν συμμετοχή το 

συντομότερο δυνατό μέχρι την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018.   

 Λόγω του περιορισμένου αριθμού των stand, 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 κατά πόσο η συμμετοχή της συμβάλλει στην 

αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας  

• Την εκπροσώπηση όσο το δυνατόν 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, 2313-330428 κ. Γ. Φανέλης και 2313-330395 κ. Γ. Γκανάτσιος.     
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       Λεωνίδας Β. Βαρούδης                                                          


