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Διεθνείς Εκθέσεις Τροφίμων & Ποτών και Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών στην Κολωνία 

Ο Εκθεσιακός Οργανισμός της Κολωνίας είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην οργάνωση εκθέσεων και 

εκδηλώσεων τροφίμων & ποτών. Εκθέσεις όπως η Anuga, η ISM και η Anuga FoodTec αποτελούν 

κορυφαίες εκθέσεις σε διεθνές επίπεδο και αποτελούν σημείο συνάντησης των κορυφαίων του 

κλάδου.  

Το εκθεσιακό κέντρο της Κολωνίας - με 284.000 τ.μ. εκθεσιακής επιφάνειας και 11 αίθουσες - είναι 

το έκτο μεγαλύτερο εκθεσιακό κέντρο παγκοσμίως, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο 

της πόλης και είναι πολύ καλά συνδεδεμένο με το εθνικό και το διεθνές δίκτυο συγκοινωνιών. Ο 

διεθνής χαρακτήρας της έκθεσης είναι από τους υψηλότερους στον κόσμο: κατά μέσον όρο 70% των 

εκθετών και πάνω από ένα τρίτο των επισκεπτών προέρχονται από το εξωτερικό. 

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος 

του Εκθεσιακού Οργανισμού της Κολωνίας εδώ και έξι δεκαετίες. 

 

Επόμενες εκδηλώσεις 

FOOD FOOD TECHNOLOGY 

    

 

veganfach 2018 
Διεθνής Έκθεση Vegan 
2-3 Νοεμρίου 2018, Κολωνία 
www.germanfairs.gr/kolonia/veganfach 
www.veganfach.com 

 

 

ProSweets Cologne 2019 
Διεθνής Έκθεση για Προμηθευτές της 
Βιομηχανίας Ζαχαρωδών και Σνακ 
27-30 Ιανουαρίου 2019, Κολωνία 
www.prosweets.com 

 

ISM 2019 
Διεθνής Έκθεση Ζαχαρωδών και Σνακ 
27-30 Ιανουαρίου 2019, Κολωνία 
www.germanfairs.gr/kolonia/ism 
www.ism-cologne.com 
 

 

Anuga FoodTec 2021 
Διεθνής Έκθεση Τεχνολογίας Τροφίμων 
και Ποτών 
23-26 Μαρτίου 2021, Κολωνία 
www.germanfairs.gr/kolonia/anuga-
foodtec 
www.anugafoodtec.com 

 

 

Eu’Vend & coffeena 2019 
Διεθνής Έκθεση για Αυτόματα Μηχανήματα 
Πώλησης και για το Καφέ 
9-11 Μαΐου 2019, Κολωνία 
www.germanfairs.gr/kolonia/euvend-
coffeena 
www.euvend-coffeena.com 

 

  

 

Anuga 2019 
Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών 
5-9 Οκτωβρίου 2019, Κολωνία 
www.germanfairs.gr/kolonia/anuga 
www.anuga.com 
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Anuga 2019 

Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών 

5-9 Οκτωβρίου 2019, Κολωνία 

 

Η Anuga είναι η παγκοσμίως μεγαλύτερη διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών και αποτελεί την 

σημαντικότερη επιχειρηματική και επικοινωνιακή πλατφόρμα για τον κλάδο. Κάτω από τη στέγη της 

Anuga λαμβάνουν χώρα συνολικά 10 ειδικές εκθέσεις, όπου κάθε ειδική έκθεση είναι ένα παγκόσμιο 

γεγονός για τον κάθε κλάδο, παρουσιάζοντας πολυάριθμα προϊόντα: 

- Anuga Fine Food - Anuga Drinks 

 

- Anuga Frozen Food - Anuga Organic 

- Anuga Meat - Anuga Bread & Bakery 

- Anuga Chilled & Fresh Food - Anuga Hot Beverages 

- Anuga Dairy - Anuga Culinary Concepts 
 

Η Ελλάδα βρίσκεται ανέκαθεν στις μεγαλύτερες συμμετοχές  της Anuga, γεγονός που επιβεβαιώθηκε 

και το 2017 –καταλαμβάνοντας τη 5η θέση- με 280 εκθέτες που κάλυψαν εκθεσιακή επιφάνεια πάνω 

από 6.000 τ.μ.! Στην έκθεση συμμετείχαν συνολικά 7.405 εκθέτες από 107 χώρες ενώ οι εμπορικοί 

επισκέπτες ξεπέρασαν τους 160.000. 

           

Στην Anuga 2019 μια ολόκληρη σειρά εκδηλώσεων και συνεδρίων θα συνοδεύει και πάλι την 

έκθεση. Η θεματολογία των διασκέψεων και των διαλέξεων υψηλού επιπέδου καθορίζεται από τις 

υπάρχουσες τάσεις του κλάδου: Προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, Non-GMO 

products (Μη Γενετικά Τροποποιημένα προϊόντα), Superfoods, Έτοιμα για κατανάλωση προϊόντα, 

Functional & Free from products, Βιολογικά προϊόντα, Kosher προϊόντα, Halal food, Προϊόντα Vegan 

και Χορτοφαγίας. 

Η συμμετοχή σας στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών Anuga θα κατοχυρώσει την επιτυχία της 

επιχείρησής σας.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες: 

➥ www.german-fairs.gr/kolonia/anuga  

➥ www.anuga.com  

http://www.german-fairs.gr/kolonia/anuga
http://www.anuga.com/
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ISM 2019 

Διεθνής Έκθεση Ζαχαρωδών και Σνακ 

27-30 Ιανουαρίου 2019, Κολωνία 

Από 27 έως 30 Ιανουαρίου 2019 σας περιμένει στην Κολωνία και πάλι ολόκληρη η ποικιλία γλυκών 

και σνακ, στην παγκοσμίως μεγαλύτερη έκθεση ζαχαρωδών και σνακ, την ISM. Στο ολοκληρωμένο 

φάσμα των προσφερόμενων προϊόντων αντανακλάται το σύνολο της παγκόσμιας αγοράς.  

Στην ISM 2018, που διεξήχθει 28.-31.01.20018, συμμετείχαν 1.656 εταιρείες ως εκθέτες ενώ ο 

αριθμός των εμπορικών επισκεπτών ξεπέρασε τους 37.500. Ηχηρή ήταν και η συμμετοχή της 

Ελλάδας με τους Έλληνες εκθέτες να παρουσιάζουν τα προϊόντα και τις προτάσεις τους σε συνολική 

έκταση πάνω από 1.100 τ.μ.! 

Μόνο η Διεθνής Έκθεση Ζαχαρωδών και Σνακ ISM σας δίνει την ευκαιρία σε 4 μέρες να γνωρίσετε 

την παγκόσμια προσφορά γλυκών και σνακ και να αναπτύξετε επιχειρηματικές σχέσεις που θα 

συμβάλλουν σημαντικά στην εξωστρέφεια της επιχείρησής σας.  

Οι κύριες κατηγορίες των προϊόντων που παρουσιάζονται είναι: 

 Σοκολάτα, Προϊόντα σοκολάτας    Σνακ 
 Ζαχαρώδη παρασκευάσματα  Αλμυρά σνακ 
 Μπισκότα  Σνακ από φρούτα και λαχανικά 
 Παγωτό, Κατεψυγμένα είδη ζαχαροπλαστικής  Πρωινό 
 Ξηροί καρποί  

 

         

Παράλληλα με την ISM πραγματοποιείται κάθε χρόνο και η ProSweets Cologne, η μόνη εμπορική 

έκθεση που καλύπτει το πλήρες φάσμα των συστατικών και των συσκευασιών, καθώς και τις 

τεχνολογίες επεξεργασίας και συσκευασίας για τη βιομηχανία ζαχαροπλαστικής και σνακ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες: 

➥ www.german-fairs.gr/kolonia/ism   

➥ www.ism-cologne.com   

http://www.german-fairs.gr/kolonia/ism
http://www.ism-cologne.com/
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Eu'Vend & coffeena 2019 

Διεθνής Έκθεση για Αυτόματα Μηχανήματα Πώλησης και για το Καφέ 

9-11 Μαΐου 2019, Κολωνία 

Από 9 έως 11 Μαΐου 2019 σας περιμένει στην Κολωνία η κορυφαία διεθνής εμπορική έκθεση για 

μηχανήματα αυτόματης πώλησης και καφέ, η Eu'Vend & coffeena 2019. Η έκθεση 

πραγματοποιείται κάθε δυο χρόνια στην Κολωνία και αποτελεί την σημαντικότερη επιχειρηματική 

πλατφόρμα του κλάδου. 

Στην Eu'Vend & coffeena 2019 θα ανακαλύψετε νέες ιδέες και δυνατότητες και θα τις μετατρέψετε 

σε απτή επιχειρηματικότητα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χάσετε την Eu'Vend & coffeena τον 

Μάιο του 2019, γιατί εδώ 

 θα συναντήσετε όλους τους προμηθευτές σε ένα μέρος 

 θα βρείτε νέους προμηθευτές και συνεργάτες 

 θα ακούσετε τους διεθνώς καλύτερους εμπειρογνώμονες 

 θα μάθετε τι συμβαίνει με τους ανταγωνιστές σας και τι απασχολεί τη βιομηχανία 

Επιπλέον,  

 η ευρωπαϊκή αγορά παρουσιάζει μεγάλες επιχειρηματικές ευκαιρίες στον συγκεκριμένο κλάδο, 

καθώς υπάρχουν 295 εκατομμύρια καταναλωτές και 3,8 εκατομμύρια μηχανήματα αυτόματης 

πώλησης, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε €14,6 δις. 

 το 2017 η Eu'Vend & coffeena ήταν η μόνη εμπορική έκθεση στην οποία συμμετείχαν όλοι οι 

μεγάλοι κατασκευαστές 

     

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες: 

➥ www.german-fairs.gr/kolonia/euvend-coffeena    

➥ www.euvend-coffeena.com  

  

http://www.german-fairs.gr/kolonia/euvend-coffeena
http://www.euvend-coffeena.com/
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veganfach 2018 

Διεθνής Έκθεση Vegan 

2-3 Νοεμβρίου 2018, Κολωνία 

Από 2 μέχρι 3 Νοεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στην Κολωνία η Διεθνής Έκθεση Vegan, 
veganfach 2018. Είναι η μόνη έκθεση στη Γερμανία αποκλειστικά για προϊόντα και υπηρεσίες vegan. 
Απευθύνεται σε όλους εκείνους που επιδιώκουν ένα βιώσιμο τρόπο ζωής απαλλαγμένο από ζωικά 
προϊόντα. 

Με την παρουσία σας στην έκθεση θα έχετε την δυνατότητα να παρουσιάσετε τα προϊόντα σας στη 
διεθνή αγορά και να συμμετάσχετε στη συνάντηση των υπευθύνων του κλάδου και των αποφάσεων. 
Παγκόσμιοι ηγέτες της αγοράς και πολλά υποσχόμενοι νεοεισερχόμενοι θα βρίσκονται σε κάθε 
περίπτερο της έκθεσης. 

Η έκθεση αντιπροσωπεύει την πλήρη γκάμα των προϊόντων vegan: 

 Τρόφιμα και Ποτά  Μόδα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

 Συμπληρώματα διατροφής και προϊόντα για 
την φροντίδα της υγείας 

 Απορρυπαντικά οικιακής χρήσης 

 Καλλυντικά και φαρμακευτικά προϊόντα  Είδη για τα κατοικίδια 

 Συσκευές κουζίνας και είδη οικιακής χρήσης  Παιχνίδια και χόμπι 

 Έπιπλα και εσωτερική διακόσμηση  Τουρισμός και εστίαση 

      

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες: 

➥ www.german-fairs.gr/kolonia/veganfach     

➥ www.veganfach.com   

 

 

  

http://www.german-fairs.gr/kolonia/veganfach
http://www.veganfach.com/
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ProSweets Cologne 2019 

Διεθνής Έκθεση για Προμηθευτές της Βιομηχανίας Ζαχαρωδών και Σνακ 

27-30 Ιανουαρίου 2019, Κολωνία 

Από το 2017 παράλληλα με τη διεθνή έκθεση ζαχαρωδών και σνακ, ISM, πραγματοποιείται κάθε 
χρόνο και η ProSweets Cologne, η μόνη εμπορική έκθεση που καλύπτει το πλήρες φάσμα των 
συστατικών και των συσκευασιών, καθώς και τις τεχνολογίες επεξεργασίας και συσκευασίας για τη 
βιομηχανία ζαχαρωδών και σνακ. 

Τα προϊόντα που παρουσιάζονται στην ProSweets Cologne εντάσσονται στις παρακάτω κύριες 
κατηγορίες: 

 Τεχνολογία Παραγωγής και Συσκευασίας 
 Συσκευασία και Υλικά Συσκευασίας 
 Πρώτες Ύλες και Συστατικά 
 Λειτουργικός Εξοπλισμός και Βοηθητικές Συσκευές 

Επιπλέον, στην ProSweets Cologne 2019 θα έχετε τη δυνατότητα να διευρύνετε ακόμη περισσότερο 
το δίκτυό σας, εκμεταλλευόμενοι την παράλληλη διεξαγωγή της διεθνούς έκθεσης ISM στον ίδιο 
εκθεσιακό χώρο.  

       

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 

➥ www.prosweets.com 

 

 

 

 

  

http://www.prosweets.com/
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Anuga FoodTec 2021 

Διεθνής Έκθεση Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 

23-26 Μαρτίου 2021, Κολωνία 

Από 23 μέχρι 26 Μαρτίου 2021 ανοίγει τις πύλες της στην Κολωνία η Anuga FoodTec 2021, Διεθνής 
Έκθεση Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών. Η Κολωνία θα αποτελέσει για ακόμα μια χρονιά σημείο 
συνάντησης για τον κλάδο τροφίμων και ποτών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η Anuga FoodTec είναι μια αποτελεσματική πλατφόρμα συνάντησης καινοτόμων επιχειρήσεων και 
επενδυτών από όλο τον κόσμο όπου θα έχετε τη δυνατότητα να βιώσετε νέες τάσεις, καινοτομίες 
και να ανταλλάξετε ιδέες και 
απόψεις με τους κορυφαίους 
του κλάδου. Το σύνολο των 
προϊόντων και υπηρεσιών 
που παρουσιάζονται στα 
127.000 τ.μ. της έκθεσης 
περιλαμβάνει από την 
παράγωγη, εμφιάλωση και 
συσκευασία τροφίμων μέχρι 
την διανομή τροφίμων.  

Στην τελευταία Anuga FoodTec 2018 συμμετείχαν 1.657 εκθέτες από 48 χώρες ενώ ο αριθμός των 
εμπορικών επισκεπτών ξεπέρασε τους 50.000 από 137 χώρες. 

                   

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες: 

➥ www.german-fairs.gr/kolonia/anuga-foodtec      

➥ www.anugafoodtec.com   

 

  

http://www.german-fairs.gr/kolonia/anuga-foodtec
http://www.anugafoodtec.com/


 
 

8 
 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 

Ενδιαφέρομαι για τη Διεθνή Έκθεση / τις Διεθνείς Εκθέσεις: 

FOOD 

ως   

Εκθέτης Επισκέπτης 
 
 

 

  

 

veganfach 2018 
Διεθνής Έκθεση Vegan 
2-3 Νοεμρίου 2018, Κολωνία 
www.germanfairs.gr/kolonia/veganfach 
www.veganfach.com 

 
  

 

ISM 2019 
Διεθνής Έκθεση Ζαχαρωδών και Σνακ 
Ιανουάριος 2019, Κολωνία 
www.germanfairs.gr/kolonia/ism 
www.ism-cologne.com 
 

  

 

Eu’Vend & coffeena 2019 
Διεθνής Έκθεση για Αυτόματα Μηχανήματα Πώλησης και για το Καφέ 
9-11 Μαΐου 2019, Κολωνία 
www.germanfairs.gr/kolonia/euvend-coffeena 
www.euvend-coffeena.com 

 
  

 

Anuga 2019 
Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών 
5-9 Οκτωβρίου 2019, Κολωνία 
www.germanfairs.gr/kolonia/anuga 
www.anuga.com 

 

FOOD TECHNOLOGY 

    

  

 

ProSweets Cologne 2019 
Διεθνής Έκθεση για Προμηθευτές της Βιομηχανίας Ζαχαρωδών και 
Σνακ 
Ιανουάριος 2019, Κολωνία 
www.prosweets.com 

 

  

 

Anuga FoodTec 2021 
Διεθνής Έκθεση Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 
23-26 Μαρτίου 2021, Κολωνία 
www.germanfairs.gr/kolonia/anuga-foodtec 
www.anugafoodtec.com 

 

 

 

Εταιρεία: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο αρμοδίου: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Διεύθυνση: …………………………………………………  Τ.Κ.: ………………   Πόλη: ……………………………………………… 

Τηλ.: ………………………………… Φαξ.: …………………………  Email: ……………………………………………………………… 

 

Παρακαλούμε στείλτε μας συμπληρωμένη τη σελίδα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο: 

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, κυρία Καλλιόπη Μέμτσα, 

Τηλ.: 210 6419.028, Φαξ: 210 6445.175, email: koelnmesse@ahk.com.gr 

mailto:koelnmesse@ahk.com.gr

