ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
2 - 3 - 4 Νοεμβρίοσ, ζύζζωμη η αγορά κρέαηος ζηη
2η έκθεζη MEAT DAYS 2013, ζηην Αθήνα
Μεγαιύηεξε θαη πιεξέζηεξε ζα είλαη ε 2η διοργάνωζη ηεο έθζεζεο
MEAT DAYS 2013, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 2-3-4 Νοεμβρίοσ ζηελ
Αζήλα, ζην εθζεζηαθό θέληξν Metropolitan Expo, πνπ βξίζθεηαη ζηα
Σπάηα Αηηηθήο, θνληά ζην δηεζλέο αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο.
Όινο ν θόζκνο ηνπ θξέαηνο ζα είλαη ζπγθεληξσκέλνο εθεί κηαο θαη ε έθζεζε
είλαη αθηεξσκέλε ζην θξέαο θαη ζηα πξντόληα ηνπ.
Πξσηαγσληζηέο ηεο δηνξγάλσζεο ζα είλαη νη παξαδνζηαθνί θξενπώιεο, νη
εηζαγσγείο θαη έκπνξνη πνπιεξηθώλ θαη δώλησλ δώσλ, νη βηνηερλίεο θαη
βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο θαη κεηαπνίεζεο θξέαηνο, ηα αιιαληνπνηεία θαη νη
αιιαληνβηνκεραλίεο, νη αληηπξόζσπνη μέλσλ νίθσλ, νη εηαηξείεο εμνπιηζκνύ
θξενπσιείσλ, βηνκεραληώλ θαη ζπζθεπαζίαο πξντόλησλ. Σεκαληηθή ζέζε
ζηελ έθζεζε ζα έρνπλ επίζεο νη παξαγσγνί θαζώο θαη νη θηελνηξνθηθέο θαη
πηελνηξνθηθέο κνλάδεο ηεο ρώξαο καο, νη νπνίεο βξίζθνληαη δηάζπαξηεο ζ’
όιε ηελ Διιάδα θαη είλαη από ηα πην “δπλαηά ραξηηά” καο, πνπ δελ έρνπλ
όκσο κέρξη ηώξα ηελ αληηκεηώπηζε πνπ ηνπο αξκόδεη.
Η αλάγθε εθπξνζώπεζεο όισλ ησλ θιάδσλ ηνπ θξέαηνο νδήγεζε ηε
δηνξγαλώηξηα εηαηξεία o.mind Creatives λα αλαδεηήζεη ηελ θαιύηεξε
εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο έθζεζεο, ώζηε λα έρεη επέιζεη ε θαινθαηξηλήηνπξηζηηθή πεξίνδνο θαη λα κεζνιαβεί κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ηελ
πξνεηνηκαζία γηα ηελ ενξηαζηηθή πεξίνδν ησλ Χξηζηνπγέλλσλ. Δπέιεμε
ινηπόλ ηηο αξρέο ηνπ κήλα Ννέκβξε, πνπ είλαη έλαο κήλαο ηδαληθόο γηα ηε
πξαγκαηνπνίεζε ηεο έθζεζεο, αθνύ εμππεξεηεί όινπο ηνπο θιάδνπο. Απηή
άιισζηε ήηαλ θαη ε έθδειε επηζπκία όισλ όζσλ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο
ηνκείο ηνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντόλησλ ηνπ θαη δελ ζα κπνξνύζακε λα ηελ
παξαβιέςνπκε.
Ο θιάδνο ηνπ θξέαηνο είλαη από ηνπο πιένλ δπλαηνύο θαη πξνζνδνθόξνπο γηα
ηελ Διιεληθή νηθνλνκία. Καη απηό γηαηί κεηαμύ άιισλ είλαη θαη
πνιπδηάζηαηνο. Απηή ηελ πνηθηιία πνπ δηαζέηεη ν ρώξνο απηόο ζα αλαδείμεη ε
2ε έθζεζε MEAT DAYS εγθαηληάδνληαο θέηνο δύν λέεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο:
Τν Delicatessen shop, όπνπ έκπνξνη θαη παξαγσγνί gourmet αιιαληηθώλ,
παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ θξέαηνο θαη δηαθόξσλ delicatessen πξντόλησλ ζα
έρνπλ ηελ επθαηξία λα πξνβάινπλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν ηηο γεπζηηθέο
πξνηάζεηο ηνπο θαη ην Grill corner, όπνπ ηα αγαπεκέλα εδέζκαηα Διιήλσλ

θαη μέλσλ, όπσο ζνπβιάθηα, θεκπάπ, γύξνο, κπηθηέθηα ζα έρνπλ ηελ ηηκεηηθή
ηνπο.
Καη νη θαηλνηνκίεο δελ ζηακαηνύλ εδώ. Σην πιαίζην ηεο έθζεζεο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί πιήζνο ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ, παξνπζηάζεσλ
θαη δηαγσληζκώλ, πνπ ζα απνηειέζνπλ πόιν έιμεο ηόζν γηα ηνπο εθζέηεο όζν
θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο, πνπ ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνύλ γηα όια
όζα αθνξνύλ ζην θξέαο θαη ζηα πξντόληα ηνπ, λα ζπκκεηέρνπλ ζε αλνηθηέο
ζπδεηήζεηο θαη δηαγσληζκνύο θαη λα δηεπξύλνπλ ηόζν ηνπο γεπζηηθνύο όζν θαη
ηνπο γλσζηηθνύο ηνπο νξίδνληεο.
Οη πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ έθζεζε πξνρσξνύλ εληαηηθά θαη ην ελδηαθέξνλ
ζπλερίδεηαη ακείσην θαη κε απμεηηθέο ηάζεηο. Μεγάιεο θαη γλσζηέο εηαηξείεο
πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηνπ θξέαηνο έρνπλ ήδε δειώζεη ζπκκεηνρή
θαη ζα δώζνπλ ην δπλακηθό «παξώλ» θαη ζε απηή ηε 2ε MEAT DAYS. Θεηηθό
είλαη ην γεγνλόο όηη θέηνο ζα ππάξρνπλ θαη πνιιέο λέεο ζπκκεηνρέο πνπ
έιεηπαλ από ηελ πξώηε έθζεζε.
Η 2ε MEAT DAYS 2013 ζα πξαγκαηνπνηεζεί θέηνο ζηηο ίδηεο εκεξνκελίεο θαη
ζηνλ ίδην ρώξν κε κηα λέα επαγγεικαηηθή δηνξγάλσζε,
ηελ 1η έκθεζη Γαλακηοκομίας & Τσροκομίας DAIRY EXPO, πνπ
δηνξγαλώλεηαη επίζεο από ηελ εηαηξεία o.mind Creatives.
Κάησ από ηελ ίδηα ζηέγε ινηπόλ ην θξέαο, ην γάια θαη ην ηπξί, νη
πξσηαγσληζηέο ηεο Διιεληθήο αιιά θαη δηεζλνύο δηαηξνθήο ζα ζπλαληεζνύλ
παξνπζηάδνληαο ζην επξύ θνηλό ηε δπλακηθή ηνπο, ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμήο
ηνπο θαη ηελ αμία πξνβνιήο ηνπο ζε εζληθό αιιά θαη δηεζλέο επίπεδν.
Σαο πεξηκέλνπκε όινπο ζηηο 2, 3 & 4 Νοεμβρίοσ ζην Metropolitan Expo.
Γηνξγάλσζε omind creatives
210 9010040 – www.meatdays.gr

