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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

 

Η Περιφζρεια Κεντρικήσ Μακεδονίασ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ για τθν 
προβολι και προϊκθςθ των προϊόντων τθσ περιοχισ, προτίθεται να ςυμμετάςχει ςτη 
Διεθνή Ζκθεςη ANUGA 2021, που κα πραγματοποιθκεί από τισ 9 ζωσ τισ 13 Οκτωβρίου 
2021 ςτισ εγκαταςτάςεισ του Εκθεςιακοφ Κζντρου Koelnmesse ςτην Κολωνία- 
Γερμανία. 

τόχοσ τθσ Περιφζρειασ με τθ ςυμμετοχι τθσ είναι θ προϊκθςθ προσ τθ διεκνι 
αγορά των ποιοτικϊν αγροτικϊν προϊόντων που παράγονται ςτθν εδαφικι τθσ 
επικράτεια, θ ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτον κλάδο αυτό, θ εξωςτρζφεια τθσ 
παραγωγισ και θ τόνωςθ του πρωτογενοφσ τομζα τθσ Περιφζρειασ που παίηει 
καταλυτικό ρόλο ςτθν ελλθνικι οικονομία εν γζνει. 

Με 100 χρόνια εμπειρίασ, θ Anuga αποτελεί μία από τισ κορυφαίεσ εμπορικζσ 
εκκζςεισ ςτον χϊρο τθσ βιομθχανίασ τροφίμων. Η Δ.Ε. ANUGA διεξάγεται κάκε 2 χρόνια 
ςτο εκκεςιακό κζντρο Koelnmesse τθσ Κολωνίασ και αποτελεί τθν ςθμαντικότερθ 
διεκνι ζκκεςθ για τον κλάδο τροφίμων ποτϊν παγκοςμίωσ. Σο υψθλό επίπεδο 
διεκνοποίθςθσ τθσ ζκκεςθσ, προςελκφει πάνω από 165.000 επαγγελματίεσ επιςκζπτεσ 
από 198 χϊρεσ μζςα ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται αγοραςτζσ από κορυφαίεσ 
εταιρείεσ τροφίμων. Μζςα ςε 10 αίκουςεσ ςυνολικισ ζκταςθσ 280.000 τ.μ., 7.400 
εταιρείεσ από 107 χϊρεσ, παρουςιάηουν τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τουσ, 
δθμιουργϊντασ τθν πιο αξιόπιςτθ αγορά ςτον παγκόςμιο κόςμο τροφίμων για πελάτεσ 
τόςο από τθν Γερμανία όςο και από το εξωτερικό. 

το πλαίςιο τθσ ζκκεςθσ προβάλλεται το ςφνολο των προϊοντικϊν κατθγοριϊν 
τθσ βιομθχανίασ τροφίμων και ποτϊν κακϊσ και τεχνολογικά προϊόντα για τον κλάδο 
του λιανικοφ εμπορίου, όπωσ και προϊόντα ςυναφι με τισ υπθρεςίεσ εςτίαςθσ. 

 
Ειδικότερα θ ζκκεςθ εκτείνεται ςε 10 διακριτοφσ τομείσ/αίκουςεσ: 

➢ Fine Food (Γενικά Σρόφιμα) 
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➢ Frozen Food ( κατεψυγμζνα προϊόντα ,παγωτά) 

➢ Meat (είδθ κρζατοσ – κρεατοςκευάςματα) 

➢ Chilled & Fresh food (προϊόντα ςυντιρθςθσ-νωπά) 

➢ Dairy (γαλακτοκομικά) 

➢ Bread & Bakery (αρτοςκευάςματα, είδθ ηαχαροπλαςτικισ) 

➢ Hot beverages (ηεςτά ροφιματα) 

➢ Drinks (ποτά) 

➢ Organic (βιολογικά προϊόντα) 
 

Με βάςθ τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ςτθν ζκκεςθ του 2021 κα τθρθκοφν όλα 
τα μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφαλοφσ μετακίνθςθσ ςτον εκκεςιακό χϊρο και όχι 
μόνο. Παράλλθλα θ αφξθςθ των τ.μ των διαδρόμων, θ μείωςθ τθσ ςυνολικισ 
εκκεςιακισ επιφάνειασ, θ απόςταςθ μεταξφ των περιπτζρων και άλλα, κα 
διαςφαλίςουν τθν προςταςία των εκκετϊν και επιςκεπτϊν, με βάςθ τα όςα 
ανακοίνωςε θ διοργανϊτρια KOLNMESSE. 

Η Περιφερειακι Ενότθτα ερρϊν καλεί τισ ενδιαφερόμενεσ επιχειριςεισ που 
επικυμοφν να προβάλουν τα προϊόντα τουσ μζςα από το περίπτερο τησ Π.Κ.Μ., να 
δηλώςουν το ενδιαφζρον τουσ το ςυντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την 
Παραςκευή 11 Ιουνίου 2021  ςτα e-mail: g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr. 

Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ για τθν πρωτοβουλία τθσ 
Περιφζρειασ κακϊσ και για άλλεσ δράςεισ εξωςτρζφειασ και υποςτιριξθσ του Σμιματοσ 
Προβολισ Αγροτικϊν Προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτα 
τθλζφωνα 2313-330350 κα Γλυκερία Καραλι, 2313-330395 κ. Γεϊργιοσ Γκανάτςιοσ, 
2313-330391 κα Χαρίκλεια Σςιαμπαλι και 2313330052 κα. Μαρία Ελευκεριάδου. 
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