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  Δελτίο Τύπου - DETROP - OENOS - ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΜΑΖΙ
  

Μέσα από την παρουσία σχεδόν 500 εκθετών (μεταξύ των οποίων και πολλοί
συνεταιρισμοί) απ’ όλη την Ελλάδα, οι DETROP-OENOS ξεκινούν σήμερα στο Διεθνές
Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης      και θα διαρκέσουν μέχρι τις 10 Μαρτίου,
αντιπροσωπεύοντας τον δυναμισμό και την εξωστρέφεια της εγχώριας παραγωγής
τροφίμων -ποτών.

Τις εκθέσεις DETROP & OENOS, που διοργανώνει ο εθνικός εκθεσιακός φορέας
ΔΕΘ-HELEXPO, θα επισκεφτεί το Σάββατο και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης.

Κομβικό ρόλο στην προσπάθεια των ελληνικών βιομηχανιών τροφίμων-ποτών να εξάγουν
προϊόντα τους στο εξωτερικό θα διαδραματίσουν οι πάνω από 100 προσκεκλημένοι ξένοι
εμπορικοί επισκέπτες (hosted buyers), που έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στις
εκθέσεις και προέρχονται από τις ΗΠΑ, Γερμανία, Ρωσία, Ιταλία, Σουηδία, Βέλγιο και
πολλές άλλες χώρες.

Μεταξύ των hosted buyers περιλαμβάνονται κορυφαίοι εξειδικευμένοι Sommelier, Σεφ,
δημοσιογράφοι και στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων - ποτών.

Παρούσες στην έκθεση και 4 Περιφέρειες της χώρας, η Κεντρική Μακεδονία, η Ανατολική
Μακεδονία-Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη, ενώ επίσης συμμετέχουν και πολλά
Επιμελητήρια της χώρας, αλλά και από την Κύπρο, με πλήθος μελών τους.

Διευρυμένη είναι και η εκθεσιακή παρουσία του Συνδέσμου Ελλήνων Εισαγωγέων
Τροφίμων-Ποτών Εξωτερικού (ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ), ενώ την ίδια στιγμή σε κεντρικό σημείο των
DETROP - OENOS και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο θα γίνουν παρουσιάσεις
προϊόντων εκθετών και γευστικές δοκιμές.

Οι εκθέσεις DETROP & OENOS τελούν υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου
Ελλάδος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου, της Εθνικής
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου & Οίνου και της Ένωσης Οινοπαραγωγών του
Αμπελώνα της Μακεδονίας.

Παράλληλες εκδηλώσεις των εκθέσεων DETROP & OENOS: 

2 σημαντικές Ημερίδες
•  «Το Μέλλον των Ελληνικών Προϊόντων στο εξωτερικό» 
• «Ενέργειες προώθησης πωλήσεων των ελληνικών κρασιών στη Γερμανική αγορά»
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«Επώνυμες» Γευσιγνωσίες
•  Με την κα. Νταϊάν Κόχυλα, η οποία θα μαγειρέψει συνταγές της Βορείου Ελλάδος με
εκλεκτά προϊόντα, που θα προσφέρουν οι εκθέτες
•  Με αναγνωρισμένους Σεφ, οι οποίοι θα δημιουργήσουν εξαιρετικά πιάτα, με βάση τα
κρητικά προϊόντα 
•  Το Γευστικό σαλόνι του ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ 

Μοναδικές Εμπειρίες
• Να δοκιμάσετε τα βραβευμένα κρασιά του Διεθνούς Διαγωνισμού Οίνου Θεσσαλονίκης
• Να γνωρίσετε την κα. Τάρα Τόμας, δημοσιογράφο του Wine & Spirit, Νο 1 περιοδικό του
κλάδου στην Αμερική, η οποία θα τιμηθεί στην τελετή Απονομής των Βραβείων του Διεθνούς
Διαγωνισμού Οίνου Θεσσαλονίκης
• Να γευτείτε γαστρονομικές δημιουργίες στο Διεθνή Διαγωνισμό Μαγειρικής Νοτίου
Ευρώπης, που οργανώνεται από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία
με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων

Και πλήθος άλλων εκδηλώσεων στο www.helexpo.gr (επισυνάπτεται σε μορφή pdf όλο το
αναλυτικό πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων).

Ξεπερνούν τους 100 οι προσκεκλημένοι εμπορικοί επισκέπτες (hostedbuyers), οι οποίοι
προέρχονται από τη Γερμανία, Ρωσία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Αυστρία, Τσεχία, Βέλγιο,
Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Σουηδία, Σλοβακία, Νορβηγία, Λουξεμβούργο,
Ελβετία, Δανία και Βόρεια Αμερική.

Οι εκθέσεις DETROP& OENOS καλύπτουν έξι εκθεσιακά Περίπτερα, η είσοδος επιτρέπεται
μόνο σε επαγγελματίες, ενώ πλαισιώνονται από πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων, που
καλύπτουν σχεδόν κάθε επιθυμία ενημέρωσης για τα τρόφιμα και τον οίνο.

«Η εξωστρέφεια είναι προτεραιότητα για το δίδυμο των DETROP & OENOS και αυτό
αντικατοπτρίζεται στον όγκο των προσκεκλημένων εμπορικών επισκεπτών, που θα βρεθούν
στη φετινή διοργάνωση. Οι δύο εκθέσεις παρέχουν την καταλληλότερη πλατφόρμα στις
επιχειρήσεις τροφίμων-ποτών, προκειμένου να διερευνήσουν τις δυνατότητες διεύρυνσης
των εξαγωγών τους» επισήμανε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, που
πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ο
Πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Θεόδωρος Σουμπάσης.

«Οι εκθέτες στις φετινές DETROP & OENOS είναι περίπου 20% περισσότεροι, σε σχέση
με την προηγούμενη διοργάνωση. Κορυφαίοι ειδικοί, Sommelier, σεφ, εξειδικευμένα στελέχη
επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων, στελέχη και ιδιοκτήτες φημισμένων εστιατορίων
και σχετικών αλυσίδων, καθώς και δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου από διάφορες
περιοχές του κόσμου, θα βρίσκονται στις DETROP & OENOS», υπογράμμισε ο διευθύνων
σύμβουλος του εθνικού εκθεσιακού φορέα, κ. Αναστάσιος Τζήκας. Ο κ. Τζήκας πρόσθεσε
πως οι εκθέσεις, που έχει υλοποιήσει από τις αρχές του έτους, η ΔΕΘ-HELEXPO
καταγράφουν αυξημένη επισκεψιμότητα, αλλά και πολύ ικανοποιητική συμμετοχή εκθετών.
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