
 

 

Πξνωζείζηε ηα πξνϊόληα ζαο ζηε Γεξκαληθή αγνξά 

79ε Έθζεζε Τροθίκωλ, Ποηώλ θαη Αγροηηθώλ 

Προϊόληωλ 

International Green Week, Βεροιίλο  
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79ε Γηεζλής Πράζηλε 

Δβδοκάδα | Βεροιίλο 

17 - 26 Ιαλοσαρίοσ 2014 
Η παγθοζκίως ζεκαληηθόηερε εθζεζηαθή πιαηθόρκα 

ηροθίκωλ, ποηώλ θαη αγροηηθώλ προϊόληωλ! 
Με 1.630 εθζέηες από 67 τώρες θαη εθζεζηαθή επηθάλεηα 115.000 ηεηραγωληθώλ κέηρωλ, ε 

78ε Δηεζλήο Πξάζηλε Εβδνκάδα ζεκείωζε ην 2013 ηε κεγαιύηεξε επηηπρία, από ηελ έλαξμή ηεο ην 

1926, κέρξη θαη ζήκεξα. Σπλνιηθά ζην εθζεζηαθό απηό γεγνλόο παξεπξέζεζαλ πεξηζζόηεξνη από 

400.000 επηζθέπηες, εθ ηωλ νπνίωλ πάλω από 100.000 ήηαλ επαγγεικαηίες επηζθέπηεο από 

ηνλ θιάδν ηωλ ηξνθίκωλ θαη ηωλ γεωξγηθώλ επηρεηξήζεωλ. Πέξα από ην εθζεζηαθό θνκκάηη, 600 

ελδηαθερόκελοη έιαβαλ κέρος ζηα ζεκηλάρηα θαη ζηα workshops, πνπ έιαβαλ ρώξα ζηα 

πιαίζηα ηεο έθζεζεο. 

  

Η παξνπζία ηωλ 4.800 εθπροζώπωλ ΜΜΔ από 70 τώρες θξόληηζε γηα ηε κεηάδνζε ηωλ 

ζεκαληηθόηεξωλ δξώκελωλ ηεο δηνξγάλωζεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Τν κέζω επίπεδν θαηαλάιωζεο, 



 

αλά επηζθέπηε, απμήζεθε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά ζηα 113€ (ζ.ζ.  111€ θαηά 

θεθαιήλ θαηαλάιωζε ην 2012), κε απνηέιεζκα νη εθζέηεο λα ζπγθεληξώζνπλ ζπλνιηθά 46 

εθαηοκκύρηα εσρώ. Τα λνύκεξα απηά θαηαδεηθλύνπλ ηελ Πράζηλε Δβδοκάδα ηοσ Βεροιίλοσ 

ωο ην θνξπθαίν γεγνλόο ηνπ θιάδνπ, ην νπνίν δελ πξνζειθύεη κόλν ην ελδηαθέξνλ ηωλ 

επηρεηξήζεωλ ηξνθίκωλ πνπ ζέινπλ λα ελεκεξώζνπλ ην θνηλό γηα ηελ πνηόηεηα ηωλ πξνϊόληωλ 

ηνπο, αιιά θαη πάλω από 150 θνξπθαία πνιηηηθά πξόζωπα από ηε Γεξκαλία θαη ηνλ ππόινηπν 

θόζκν. 

  

Τα πξνϊόληα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε Δηεζλή Πξάζηλε Εβδνκάδα, αλήθνπλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:   

 πξνϊόληα ηξνθίκωλ 

 θξέζθα πξνϊόληα όιωλ ηωλ εηδώλ 

 κπύξα-θξαζί-αιθννινύρα πνηά 

 θξέαηα 

 ζαιαζζηλά 

 ηζάη-βόηαλα-κπαραξηθά 

 γαιαθηνθνκηθά 

 γεωξγηθόο θαη θεπνηερληθόο εμνπιηζκόο 

 πξνκήζεηεο θήπνπ θαη ζεξκνθεπίνπ 

 ζπζθεπέο γηα ηελ θνπδίλα θαη ην λνηθνθπξηό 

Ιζηνζειίδα ηεο έθζεζεο: www.greenweek.de 

 

Λεπηοκέρεηες Γηοργάλωζες  

Γηα ηελ πξνζερή δηνξγάλωζε ηεο “International Green Week” ζην Βεξνιίλν, ην Διιελογερκαληθό 

Δκπορηθό θαη Βηοκεταληθό Δπηκειεηήρηο έρεη αλαζέζεη ζηελ εηαηξεία boulevard media group 

ηελ νξγάλωζε θη ππνζηήξημε ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο, ώζηε νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, πνπ 

έρνπλ ζηόρν ηελ εμαγωγηθή δξαζηεξηόηεηα, λα έρνπλ ηελ θαιύηεξε δπλαηή παξνπζία/ζπκκεηνρή 

θαη κία επαγγεικαηηθή πιαηθόξκα πξόζβαζεο θη αλάπηπμεο ζηε γεξκαληθή αγνξά, ηε 2ή ζε 

κέγεζνο αγνξά γηα ηηο θαηεγνξίεο ηξνθίκωλ, πνηώλ, γεωξγηθώλ & αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ ηεο ρώξαο 

καο. 

  
  

 

Green Week Data 
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Λεπηοκέρεηες Σσκκεηοτής 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζαο 

ζηελ International Green Week 2014, επηθοηλωλήζηε 

άκεζα κε ηελ εηαηξεία boulevard media group θαη ηνλ θ. 

Μπάξηδε, ζην ηειέθωλν 210-7454747 ή κε ην 

Διιελογερκαληθό Δκπορηθό θαη Βηοκεταληθό 

Δπηκειεηήρηο, επίζεκν αληηπξόζωπν ηνπ Εθζεζηαθνύ 

Οξγαληζκνύ ηνπ Βεξνιίλνπ ζηελ Ειιάδα, θαη ηελ θα 

Θενθαλίδνπ, ζηα ηειέθωλα 210-6419037 & 210- 6419030.  

 

 

 

Διιελογερκαληθό Δκπορηθό θαη Βηοκεταληθό 

Δπηκειεηήρηο 

http://blvd-group.us7.list-manage.com/track/click?u=fcaea258ea74c7b077d0daf5e&id=887d54e869&e=d462232688
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Η ίδξπζε ηνπ Ειιελνγεξκαληθνύ Επηκειεηεξίνπ ην 1924 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηωλ εκπνξηθώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ ζρέζεωλ ηωλ 

δύν ρωξώλ. Τν Επηκειεηήξην, ην νπνίν επεμεξγάδεηαη 

εηεζίωο πεξίπνπ 15.000 εκπνξηθέο δεηήζεηο είλαη ν επίζεκνο 

αληηπξόζωπνο ηωλ κεγαιύηεξωλ εθζεζηαθώλ νξγαληζκώλ 

ζηε Γεξκαλία θαη παξέρεη λνκηθέο θαη εκπνξηθέο/νηθνλνκηθέο 

ζπκβνπιέο. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: www.german-chamber.gr  

 

 

boulevard media group 

Η εηαηξεία blvd media group, από ηε ζύζηαζή ηεο ην 2009 

θαη κέρξη ζήκεξα έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί κε επηηπρία ζηηο 

εθδόζεηο, ηελ επηθνηλωλία, ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

θαη ηε δηνξγάλωζε ζπκκεηνρήο ζηηο ζεκαληηθόηεξεο 

παγθόζκηεο ηαμηδηωηηθέο εθζέζεηο. Η εκπεηξία ηεο ζηελ 

νξγάλωζε ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο ζηελ Γεξκαλία όπωο ε 

ΙΤΒ θαη ε ΙΜΕΧ, κε βαζηθό, πάληα, πξνζαλαηνιηζκό ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηωλ εθζεηώλ θαη ζηόρν κηα 

απνδνηηθή θαη επηηπρεκέλε παξνπζία, ηελ έρεη θαηαζηήζεη 

πνιύηηκν ζπλεξγάηε θαη ζύκβνπιν ζε εηαηξείεο πνπ 

επηζπκνύλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζην εμωηεξηθό. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: www.blvd-group.net  

  

 

  

 

http://www.german-chamber.gr/
http://blvd-group.us7.list-manage1.com/track/click?u=fcaea258ea74c7b077d0daf5e&id=1924f183bb&e=d462232688

