
	  

	  

	  

ΘΕΜΑ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΠΟΤΡΟΦ 
 

EΞΠΟΤΡΟΦ 2014: 24-27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ 

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ 

Μια νέα σε σύλληψη και διαστάσεις έκθεση, έρχεται να αλλάξει τα δεδοµένα στην πιο ζωντανή 
και δυναµική κατηγορία της ελληνικής οικονοµίας, τον κλάδο τροφίµων και ποτών. Η πρώτη 
ΕΞΠΟΤΡΟΦ, θα φιλοξενηθεί από τις 24 έως τις 27 Ιανουαρίου, στο Ολυµπιακό Κέντρο 
Ξιφασκίας στο Ελληνικό.  

Αποτελεί την πρώτη και τη µεγαλύτερη έκθεση που γίνεται στην Αθήνα, µε θέµα ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΠΟΤΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ, και στοχεύει να γίνει το απόλυτο σηµείο συνάντησης  και 
συνεργασίας των ελλήνων επαγγελµατιών µεταξύ τους. Παράλληλα, χάρη στην προβολή της 
σε Ελλάδα και εξωτερικό, η EΞΠΟΤΡΟΦ αναµένεται να προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες από 
όλη την Ελλάδα αλλά και παγκόσµιο ενδιαφέρον.  

Λόγω του πολυσυλλεκτικού χαρακτήρα της, η EΞΠΟΤΡΟΦ  απευθύνεται σε όλους τους 
επαγγελµατίες του χώρου, από µεγάλες εταιρίες έως και µικρούς τοπικούς ή ανεξάρτητους 
συνεταιρισµούς και οικογενειακές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 
παραγωγής, του χονδρικού και λιανικού εµπορίου, της επεξεργασίας, συσκευασίας και 
διανοµής τροφίµων και ποτών καθώς παραδοσιακών γαστρονοµικών προϊόντων. 

Η διοργάνωση  γίνεται από την RM INTERNATIONAL, εταιρία µε 23 χρόνια εµπειρία στη 
διοργάνωση επιτυχηµένων εκθέσεων, όπως ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΞΟΧΙΚΟ 
ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΚΗΠΟΣ, DENTAL, EΠΙΓΡΑΦΗ. Έχοντας διοργανώσει πάνω από 50 εκθέσεις σε όλους 
σχεδόν τους χώρους της Αττικής (Σ.Ε.Φ., Ανατολικό Αεροδρόµιο - Ελληνικό, Ζάππειο Μέγαρο 
κ.α.) µε πάνω από 1.000.000 επισκέπτες, η RM INTERNATIONAL αποτελεί καταξιωµένη και 
εγγυηµένη επιλογή για προβολή και επιτυχία. 

Με άριστη επαγγελµατική οργάνωση, υψηλό αίσθηµα ευθύνης και συνέπειας, εκτεταµένη 
διαφηµιστική κάλυψη σε όλη την Ελλάδα αλλά και  προβολή στο εξωτερικό, η ΕΞΠΟΤΡΟΦ 
δίνει τη δυνατότητα στους εκθέτες να γνωριστούν µεταξύ τους και να συνάψουν σε επίπεδο 
χονδρικής σηµαντικές συµφωνίες και εµπορικές συνεργασίες που θα αναβαθµίσουν τη 
δυναµική της εταιρίας τους και θα δώσουν ώθηση στον νευραλγικό τοµέα των εξαγωγών. 



Για τους επισκέπτες, το όλο γεγονός ξεπερνά τα όρια µιας απλής έκθεσης. Με παράλληλες 
εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος, αλλά και µε τα πιο εκλεκτά προϊόντα του χώρου 
συγκεντρωµένα στο Ολυµπιακό Κέντρο ων Ξιφασκίας, το τετραήµερο 24 µε 27 Ιανουαρίου θα 
αποτελέσει µια πανδαισία ελληνικών γεύσεων, γαστρονοµικών ανακαλύψεων και µιας πρώτης 
τάξης ευκαιρία να προµηθευτούν παραδοσιακά και τοπικά προϊόντα, στα οποία µέχρι τώρα 
είχαν περιορισµένη πρόσβαση. Μια πραγµατική γιορτή, η οποία θα συγκινήσει και θα 
κατακτήσει ακόµα και το πιο εκλεπτυσµένο γούστο των καταναλωτών.  

Οι τοµείς της έκθεσης είναι:  

ΤΡΟΦΙΜΑ  

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΑΛΕΥΡΑ- ΣΙΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ- ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΕΛΙΑΣ- ΖΥΜΑΤΡΙΚΑ-ΟΣΠΡΙΑ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΚΡΕΑΣ- ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ  
ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ- -ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΥΓΑ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ- ΦΡΟΥΤΑ  ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ- - ΠΑΓΩΤΑ-
ΓΛΥΚΑ-ΣΟΚΟΛΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ- ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ KAI ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ κ.α. 

ΠΟΤΑ 

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ- ΚΡΑΣΙ- ΟΥΖΟ - ΜΠΥΡΑ- ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΑ- ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ & ΚΤΗΜΑΤΑ - 
ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ- ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ- ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ- ΖΑΧΑΡΩΔΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ - 
ΧΥΜΟΙ - ΝΕΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ - SMOOTHIES - ΡΟΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΪ-ΣΙΡΟΠΙΑ κ.α. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΤΟΠΙΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΪΟΝΤΑ Π.Ο.Π.-ΜΕΛΙ- ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ SPECIALITE- ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ, ΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΤΥΡΙΟΥ-ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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