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Η Ελληνική συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Seafood Expo 
Global 2016 για 16η συνεχόμενη χρονιά !!! 

 
η Promo Solution οργάνωσε και φέτος το σύνολο της ελληνικής συμμετοχής στην 
μεγαλύτερη και σπουδαιότερη ετήσια συνάντηση του κλάδου των ιχθυηρών & θαλασσινών, 
την 24η διεθνή έκθεση Seafood Expo Global 2016 (παλιότερα γνωστή ως European Seafood 
Exposition), στο εκθεσιακό κέντρο των Βρυξελλών του Βελγίου από τις 26 έως τις 28 
Απριλίου 2016, η οποία παρά το δυσμενές κλίμα που είχε διαμορφωθεί στην πόλη των 
Βρυξελλών μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα που σημειώθηκα στα τέλη Μαρτίου, 
διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα και από άποψη αριθμού συμμετεχόντων τα 
εταιριών αλλά και επισκεψιμότητας.  
 Έτσι φέτος η έκθεση φιλοξένησε 1.664 εκθέτες από 80 χώρες (λίγο μειωμένος από τους 
1.700 εκθέτες του 2015) ενώ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία προσέλκυσε περίπου 
25.000 εμπορικούς επισκέπτες από 120 χώρες (από τους 27.000 εμπορικούς επισκέπτες του 
2015). Για 16η συνεχή χρονιά η Promo Solution στήριξε με τις δράσεις της την εξωστρέφεια 
του κλάδου των ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών και ιχθυηρών με την οργάνωση της 
συμμετοχής και των 6 ελληνικών εταιριών που έλαβαν μέρος στην έκθεση: ΝΗΡΕΥΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ, ΓΑΛΑΞΙΔΙ 
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ.   

 
 

Η μακρόχρονη παρουσία της Promo 
Solution στην έκθεση έχει 

εξασφαλίσει στις συμμετέχουσες 
εταιρίες σημαντικό πλεονέκτημα 

προσφέροντας δεσπόζουσα 
παρουσία στην είσοδο της αίθουσας 

6, η οποία θεωρείται από τις 
καλύτερες ολόκληρης της έκθεσης... 

 
 
  

 

Η Promo Solution ανέλαβε την χωροταξική μελέτη, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την 
λειτουργία του συλλογικού κλαδικού περιπτέρου των ελληνικών επιχειρήσεων 
ιχθυοκαλλιέργειας με ενιαίους χώρους υποδοχής και bar, το οποίο φιλοξένησε την 
πλειοψηφία του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών προβάλλοντας την πρωταγωνιστική θέση 
της Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας στην Μεσόγειο αλλά και παγκοσμίως.  
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Στα πλαίσια της οργανωτικής μέριμνας που αναλαμβάνει κάθε χρόνο η Promo Solution, 
οργανώθηκαν και  φέτος ‘live cooking sessions’ με ζωντανές επιδείξεις μαγειρικής από τον 
γνωστό chef κο Κώστα Βασάλο. Με τον τρόπο αυτό οι επισκέπτες του ελληνικού 
περιπτέρου είχαν την δυνατότητα να δοκιμάσουν  τις αξεπέραστες γεύσεις της ελληνικής 
κουζίνας με πρώτες ύλες από τα προϊόντα των συμμετεχόντων ελληνικών εταιριών.  
 
Επίσης υπήρξε μέριμνα για την εξυπηρέτηση των Ελλήνων εκθετών και των επισκεπτών 
τους με την λειτουργία bar το οποίο επανδρώθηκε με προσωπικό που εξασφάλισε η Promo 
Solution και το οποίο φέτος προσέφερε και αρκετά  ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα όπως 
παστέλια, βουτήματα, λουκούμια καθώς και ούζο και τσίπουρο.   
    

  
 
Την πρώτη ημέρα λειτουργίας της έκθεσης επισκέφτηκαν την ελληνική συμμετοχή η 
Πρέσβης της Ελλάδας στις Βρυξέλλες κ. Γαλαθιανάκη, συνοδευόμενη από τον σύμβουλο 
Ο.Ε.Υ. Α’ κ. Παντελή Γκάσιο, ενώ την δεύτερη ημέρα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων κ. Αποστόλου, συνοδευόμενος από την Γενική Διευθύντρια Βιώσιμης Αλιείας κα 
Πέτρου, καθώς και κλιμάκιο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. υπό τον 
Πρέσβη κ. Παπασταύρου, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στα περίπτερα των ελληνικών 
επιχειρήσεων και συνομίλησαν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. 
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Η Promo Solution συνεχίζει την δυναμική της προσπάθεια στην οργάνωση των συμμετοχών 
ελληνικών επιχειρήσεων σε Διεθνείς Εκθέσεις, και έχει ήδη ξεκινήσει την οργάνωση των 
συμμετοχών στις παρακάτω εκθέσεις: 
 

 Δ. Έκθεση Τροφίμων-Ποτών, IRAN AGROFOOD 2016, 30/5-2/6, Τεχεράνη 

 Δ. Έκθεση Συσκευασίας, FACHPACK 2016, 27-29/9, Νυρεμβέργη 

 Δ. Έκθεση Τροφίμων-Ποτών, SIAL 2016, 16-20/10, Παρίσι 

 Δ. Έκθεση Αλιευμάτων, SEAFEX 2016, 7-9/11, Ντουμπάι   

 Δ. Έκθεση Ζαχαρωδών Προϊόντων, YUMMEX 2016, 7-9/11, Ντουμπάι   

 Δ. Έκθεση Τροφίμων-Ποτών, THE SPECIALITY FOOD FESTIVAL 2016, 7-9/11, Ντουμπάι  

 Δ. Έκθεση Συσκευασίας, ALL4PACK PARIS 2016, 14-19/11, Παρίσι 

 Δ. Έκθεση Ζαχαρωδών Προϊόντων, ISM 2017, 29/1-1/2, Κολωνία 

 Δ. Έκθεση Τροφίμων-Ποτών, GULFOOD 2017, 26/2-2/3, Ντουμπάι   

 Δ. Έκθεση Ποτών, PROWEIN 2017, 19-21/3, Ντίσελντορφ 

 Δ. Έκθεση Συσκευασίας, INTERPACK 2017, 4-10/5, Ντίσελντορφ 

 Δ. Έκθεση Ιδιωτικής Ετικέτας, PLMA 2017, 16-17/5, Άμστερνταμ 

 Δ. Έκθεση Τροφίμων-Ποτών, ANUGA 2017, 7-11/10, Κολωνία 

 


