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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

(Π.Τ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Μ.), στο πλαίσιο της πολιτικής για την προβολή και 

προώθηση των προϊόντων της περιοχής, θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Έκθεση (Δ.Ε.) Τροφίμων, 

Ποτών & Πρώτων Υλών PRODEXPO 2019 που θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 15 

Φεβρουαρίου 2019 στο Εκθεσιακό Κέντρο Expocentre Fairgrounds στη Μόσχα- Ρωσία. 

Η Δ.Ε. PRODEXPO είναι η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση του κλάδου στη Ρωσία και την 

Ανατολική Ευρώπη, η οποία παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα τροφίμων και ποτών από όλο τον 

κόσμο. Για πολλά χρόνια, έχει καθορίσει την ανάπτυξη της ρωσικής βιομηχανίας τροφίμων. Με 

έκταση πάνω από 100,000 τ.μ. και με 28 θεματικούς τομείς, είναι το σημείο συνάντησης στη 

Μόσχα αγοραστών και εξαγωγέων από 65 και πλέον χώρες. Η διοργάνωση του 2018 

προσέλκυσε πάνω από 55.000 επισκέπτες από 100 χώρες στους οποίους περιλαμβάνονται 

διανομείς, λιανέμποροι και χονδρέμποροι. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, πάνω από 2.380 

εκθέτες είχαν τη δυνατότητα να δειγματίσουν και να προβάλουν τα προϊόντα τους, 

παρουσιάζοντας τη σύγχρονη τάση στον χώρο των τροφίμων, ποτών και πρώτων υλών, στους 

επισκέπτες της έκθεσης. 

Η PRODEXPO διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τόνωση της ρωσικής βιομηχανίας 

τροφίμων, προωθώντας τρόφιμα υψηλής ποιότητας στην εγχώρια αγορά, συμβάλλοντας στην 

υλοποίηση ομοσπονδιακών έργων υψηλής προτεραιότητας με στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών. 

 

Τα προϊόντα που προβάλλονται στο πλαίσιο της έκθεσης είναι: 

Τρόφιμα – ποτά - Α’ ύλες 

Η έκθεση φιλοξενεί επιτυχώς εταιρείες με προϊόντα τροφίμων – ποτών και πρώτων 

υλών όπως: Κρέας και προϊόντα κρέατος, αλλαντικά, πουλερικά, αυγά, γάλα και γαλακτοκομικά 

προϊόντα, τυριά, παγωτά, είδη παντοπωλείου, δημητριακά, ζυμαρικά, καρυκεύματα/ 

μυρωδικά, βότανα, φυτικά λίπη, χυμούς, εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, κατεψυγμένα 

τρόφιμα, ημι-προπαρασκευασμένες τροφές, μικρογεύματα, ξηρούς καρπούς είδη αρτοποιείου, 

τσάι, καφέ, ψάρια και θαλασσινά, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, αρτύματα/ σάλτσες, προϊόντα 
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για εστιατόρια, αλκοολούχα ποτά, λύσεις συσκευασίας για τη βιομηχανία τροφίμων, 

μηχανήματα και υπηρεσίες, προϊόντα υγιεινής διατροφής κ.α. 

Αλκοολούχα ποτά - κρασί 

Τα αλκοολούχα ποτά έχουν την δυνατότητα να φιλοξενηθούν σε ξεχωριστό χώρο, στο 

περίφημο Wine Salon. Το Wine Salon είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος προβολής αλκοολούχων 

ποτών στην Ρωσία που γίνεται στο πλαίσιο της PRODEXPO. 

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

μεγάλη αυτή έκθεση στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να «επεκταθεί» και σε εκείνες τις 

αγορές, δίνοντας την ευκαιρία σε παραγωγούς της εδαφικής της επικράτειας να συνάψουν 

σημαντικές εμπορικές συμφωνίες. 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης έχουν 

εξασφαλίσει την ενοικίαση ενιαίου προνομιακού χώρου 29 τ.μ. για τις επιχειρήσεις της 

Περιφέρειάς μας και παρέχουν: 

• Αναβαθμισμένη ξύλινη κατασκευή περιπτέρου με σήμανση της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας (πάτωμα με επίστρωση λευκό Laminated, δομή ξύλινη MDF βαμμένη με 

πλαστικό χρώμα, μικρή αποθήκη ανεξάρτητη για τις ανάγκες του περιπτέρου, με πόρτα 

με κλειδί) 

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

Περιφέρειας (τραπέζια, καρέκλες, βιτρίνες, infocounters, ράφια, θήκη για έντυπα, 

φώτα και κρυφός φωτισμός, κρεμάστρες, μία τηλεόραση 50’’ για αναπαραγωγή 

οπτικοακουστικού υλικού από usb κ.α.) 

• Γραφικά, εκτυπώσεις, φωτεινό διαφανοσκόπειο, σήμανση περιπτέρου 

• Registration fee και βασική καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης έντυπο 

και ηλεκτρονικό 

• 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 όπως παροχή και σύνδεση 

ρεύματος, νερό, καθαριότητα, φύλαξη, αποκομιδή και απομάκρυνση συσκευασιών και 

απορριμμάτων κ.α. 

• Προσκλήσεις για την Περιφέρεια (hardcopy και σε ηλεκτρονική μορφή), επαρκής 

αριθμός καρτών «εκθέτη» με barcode για 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 Ρώσικων και Αγγλικών 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που θα 

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

μέσα από το ενιαία διαμορφωμένο περίπτερο της Περιφέρειας, να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 

την 21 ∆εκεµβρίου 2018. 
Λόγω του περιορισμένου χώρου των 29 τ.μ., 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 Π.Κ.Μ., 

• την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Κ.Μ., 

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

διεθνείς εκθέσεις. 

 

Το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος- φόρμα συμμετοχής της επιχείρησης θα πρέπει να 

αποσταλεί συμπληρωμένο στα e-mail: 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 . 

 

 

 

       Συνημμένο:                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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   φόρμα συμμετοχής 

 

 

       Λεωνίδας Β. Βαρούδης                                                          

 

  

                                                                       


