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B2B ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 2017 ςτην Πολωνία 
Oι ελληνικζσ επιχειρήςεισ ζχουν την δυνατότητα 

προκαθοριςμοφ ςυγκεκριμζνων Β2Β επαγγελματικών 
ςυναντήςεων με Πολωνικζσ επιχειρήςεισ τροφίμων και ποτών. 

 
 

Κατηγορίεσ επαγγελματιών &  ημ/νία διεξαγωγήσ ςυναντήςεων: 
τισ επαγγελματικζσ ομάδεσ περιλαμβάνονται ειςαγωγείσ, 
χονδρζμποροι-διανομείσ, αγοραςτζσ supermarket, brokers-agents, food 
servers,  καταςτιματα deli, κάβεσ και μεγάλα εςτιατόρια. 
Οι επαγγελματικζσ ςυναντήςεισ θα πραγματοποιηθοφν εντόσ του 2017 
ςε 2 διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ: 
 
1η   περίοδοσ  8 Ιουνίου 2017   
τισ επαγγελματικζσ κατθγορίεσ  περιλαμβάνονται επαγγελματίεσ του 
χϊρου τροφίμων & ποτϊν από τθν Βαρςοβία τθν Κρακοβία, το 
Βρότςλαβ, το Πόηναν, το Γκντάνςκ και το Λοτη. 
 
2η  περίοδοσ   1 Δεκεμβρίου 2017  
τισ 1 Δεκεμβρίου κα πραγματοποιθκοφν ςυναντιςεισ με 
επαγγελματίεσ του χϊρο τροφίμων και ποτϊν από τθν Πολωνία αλλά και 
τισ γειτονικζσ χϊρεσ τθσ Πολωνίασ .  
 
Μεταξφ γειτονικϊν χωρϊν περιλαμβάνονται: 

 Γερμανία, Σςεχία, λοβακία, Ουκρανία, Λευκορωςία, Λικουανία 
και Ρωςία. 

τισ 2 & 3 Δεκεμβρίου κα πραγματοποιθκεί το 2ο GREEK FOOD SHOW 
ςτο PGE NARODOWY  ςτθν Βαρςοβία (www.greckapanorama.pl).  
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Συνοπτικό πρόγραμμα επιχειρηματικών ςυναντήςεων 
Οι ςυναντιςεισ των επιχειριςεων πραγματοποιοφνται ςτο Palace of 
Culture & Science, ςτο κζντρο τθσ Βαρςοβίασ, ςε ζνα από τα 
ςθμαντικότερα ιςτορικά κτίρια (http://www.pkin.pl/eng/tourist-zone-
observation-decky). Η διάρκεια των επαγγελματικϊν ςυναντιςεων είναι 
15’ και κα πραγματοποιθκοφν από τισ 11.00 πμ μζχρι τισ 06.00 μμ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Οι παροχζσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ Β2Β ςυναντήςεισ είναι οι 
παρακάτω: 
 

 1 τραπζηι ςυναντιςεων 

 2 καρζκλεσ 

 Παροχι ρεφματοσ (για laptop υπολογιςτι) 

 Παροχι Internet Wi Fi 

 Τπθρεςία υποδοχισ - Reception  

 Δυνατότθτα θ κάκε επιχείρθςθ να φζρει το δικό τθσ Stand Alone 
Banner για να το τοποκετιςει δίπλα ςτο τραπζηι του 

 Η κάκε επιχείρθςθ κα πρζπει να φζρει το ζντυπο και 
ενθμερωτικό υλικό τθσ κακϊσ και δείγματα προϊόντων 

 Κακ όλθ τθν διάρκεια των επαγγελματικϊν ςυναντιςεων κα 
προςφζρεται καφζσ, νερό, χυμοί - αναψυκτικά (μικρό buffet) 

 Επίςθσ κα υπάρχει διακοπι για μεςθμεριανό, lunch break 

 Ο αριθμόσ των ραντεβοφ είναι  8 – 15, ενϊ ο ελάχιςτοσ 
εγγυθμζνοσ αρικμόσ ςυναντιςεων για κάκε ελλθνικι επιχείρθςθ  
είναι  8  ραντεβοφ 
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Κόςτοσ ςυμμετοχήσ  

Επιχειρηματικζσ Συναντήςεισ 08.06.2017, Βαρςοβία: 
Κόςτοσ υμμετοχισ: 800€* 
 ή 640€ μζχρι 15 Μάιου 2017 

 
Επιχειρηματικζσ Συναντήςεισ 08.06.2017  και 01.12.2017, Βαρςοβία: 
Κόςτοσ υμμετοχισ 2 Χ 800€ = 1.600€   
Ειδικι τιμι = 1.400€* 
 ή 1.120€ μζχρι 15 Μάιου 2017 

 
Για επιχειρήςεισ που ήδη ζχουν περίπτερο ςτην Ζκθεςη 2η GREEK 
FOOD SHOW (02-03.12. 2017): 
Κόςτοσ υμμετοχισ ςτισ επιχειρθματικζσ ςυναντιςεισ: 500€* 
 
 
 Τρόποσ πληρωμήσ: 50% με τθν ανάκεςθ και εξόφλθςθ μζχρι 15 

Μαΐου 2017 για τθν 1θ περίοδο και για τθν 2θ περίοδο 30.09.2017 
 Σημείωςη: * δεν επιβαρφνεται με ΦΠΑ 
 
 
 
Όροι Συμμετοχήσ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει μζχρι 15 Μαΐου 2017: 

 Να αποςτείλουν τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυμπλθρωμζνθ 

 Να ζχουν εξοφλιςει το κόςτοσ ςυμμετοχισ τουσ 

 Να αποςτείλουν προφίλ τθσ εταιρίασ ςτα Αγγλικά 

 Ζωσ και 22 Μαΐου 2017 κάκε επιχείρθςθ που ςυμμετζχει ςτισ 
επαγγελματικζσ ςυναντιςεισ τθσ 8θσ Ιουνίου, κα λάβει 
ολοκλθρωμζνθ λίςτα των εταιριϊν τθσ Πολωνίασ που ζχουν 
δθλϊςει ενδιαφζρον ςυνάντθςθσ, ενϊ για τισ ςυναντιςεισ τθσ 1θσ 
Δεκεμβρίου 2017, θ ολοκλθρωμζνθ λίςτα κα αποςταλεί ζωσ και τισ 
20 Νοεμβρίου 2017. 

 
 



Π α κ ζ τ α  ς υ μ μ ε τ ο χ ι σ  &  π ε ρ ί π τ ε ρ α  



2 - 3  Δ ε κε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 7  
Εκνικό τάδιο Βαρςοβίασ  - Εκκεςιακό Κζντρο  

PGE National Stadium 



ΠΕΡΙΠΣΕΡΟ 6 τ μ .  Ζτοιμθ δομι 

υμμετοχή ςτην 1η ζκθεςη THE GREEK FOOD SHOW με περίπτερο 6τμ, 
το οποίο θα περιλαμβάνει: 
 

 (1) τακμόσ Εξυπθρζτθςθσ Κοινοφ (counter/ stand)  

 (1) Καρζκλα bar stool 

 (1) Εκτφπωςθ αφίςασ ςτο counter (100Χ100cm φψοσ) 

 (1) Εκτφπωςθ αφίςασ ςτθν πλάτθ του περιπτζρου (200X280cm φψοσ)  

 (1) τραπζηι ςυναντιςεων με 2 καρζκλεσ 

 Παροχι ρεφματοσ & Wi-Fi, Βαςικόσ φωτιςμόσ, μοκζτα δαπζδου 

 Μεταφορά προϊόντων και ενθμερωτικοφ υλικοφ ζωσ και 200 κιλά από διεφκυνςθ 

αποκικθσ ςτθν Ακινα ζωσ και τθν ζκκεςθ 

 Όλθ θ καταςκευι και θ μεταφορά ζντυπου υλικοφ αποτελεί ευκφνθ τθσ North Events 

 υναντιςεισ με Επαγγελματίεσ (*παρακάτω λεπτομζρειεσ) 



Κόςτοσ Περιπτζρου, 6τμ. 

Ειδική τιμή μζχρι 30.6.2017         1.300€  
 
*Δεν επιβαρφνεται με ΦΠΑ εφόςον η επιχείρηςη ζχει 
ενημερωμζνο ΑΦΜ για ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ. 
 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ: 
30% με τθν υπογραφι τθσ εντολισ 
Εξόφλθςθ υπολοίπου 31.10.2017 

1.500€*  

Σημειϊςεισ: Κόςτοσ ενοικίαςησ ψυγείου για τισ ημζρεσ τησ ζκθεςησ 300€ 



ΠΕΡΙΠΣΕΡΟ 9 τ μ .  Ζτοιμθ δομι 

υμμετοχή ςτην 1η ζκθεςη THE GREEK FOOD SHOW με περίπτερο 9τμ, 
το οποίο θα περιλαμβάνει: 
 

 (1) τακμόσ Εξυπθρζτθςθσ Κοινοφ (counter/ stand)  

 (1) Καρζκλα bar stool 

 (1) Εκτφπωςθ αφίςασ ςτο counter (100Χ100cm φψοσ) 

 (1) Εκτφπωςθ αφίςασ ςτθν πλάτθ του περιπτζρου (300X280cm φψοσ)  

 (1) τραπζηι ςυναντιςεων με 2 καρζκλεσ 

 Παροχι ρεφματοσ & Wi-Fi, Βαςικόσ φωτιςμόσ, μοκζτα δαπζδου 

 Μεταφορά προϊόντων και ενθμερωτικοφ υλικοφ ζωσ και 300 κιλά από διεφκυνςθ 

αποκικθσ ςτθν Ακινα ζωσ και τθν ζκκεςθ 

 Όλθ θ καταςκευι και θ μεταφορά ζντυπου υλικοφ αποτελεί ευκφνθ τθσ North Events 

 υναντιςεισ με Επαγγελματίεσ (*παρακάτω λεπτομζρειεσ) 



Κόςτοσ Περιπτζρου, 9τμ. 

Ειδική τιμή μζχρι 30.6.2017         1.800€  
 
*Δεν επιβαρφνεται με ΦΠΑ εφόςον η επιχείρηςη ζχει 
ενημερωμζνο ΑΦΜ για ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ. 
 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ: 
30% με τθν υπογραφι Εντολισ 
Εξόφλθςθ υπολοίπου 31.10.2017  
  

2.000€*  

Σημειϊςεισ: Κόςτοσ ενοικίαςησ ψυγείου για τισ ημζρεσ τησ ζκθεςησ 300€ 
. 



ΠΕΡΙΠΣΕΡΟ 1 2 τ μ .  Ζτοιμθ δομι 

υμμετοχή ςτην 1η ζκθεςη THE GREEK FOOD SHOW με περίπτερο 9τμ, 
το οποίο θα περιλαμβάνει: 
 

 (2) τακμόσ Εξυπθρζτθςθσ Κοινοφ (counter/ stand)  

 (2) Καρζκλα bar stool 

 (2) Εκτφπωςθ αφίςασ ςτο counter (100Χ100cm φψοσ) 

 (1) Εκτφπωςθ αφίςασ ςτθν πλάτθ του περιπτζρου (400X280cm φψοσ)  

 (2) τραπζηι ςυναντιςεων με 2 καρζκλεσ το κάκε ζνα 

 Παροχι ρεφματοσ & Wi-Fi, Βαςικόσ φωτιςμόσ, μοκζτα δαπζδου 

 Μεταφορά προϊόντων και ενθμερωτικοφ υλικοφ ζωσ και 500 κιλά από διεφκυνςθ 

αποκικθσ ςτθν Ακινα ζωσ και τθν ζκκεςθ 

 Όλθ θ καταςκευι και θ μεταφορά ζντυπου υλικοφ αποτελεί ευκφνθ τθσ North Events 

 υναντιςεισ με Επαγγελματίεσ (*παρακάτω λεπτομζρειεσ) 



Κόςτοσ Περιπτζρου, 12τμ. 

Ειδική τιμή μζχρι 30.6.2017        2.700€  
 
*Δεν επιβαρφνεται με ΦΠΑ εφόςον η επιχείρηςη ζχει 
ενημερωμζνο ΑΦΜ για ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ. 
 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ: 
30%  με τθν υπογραφι Εντολισ 
Εξόφλθςθ υπολοίπου 31.10.2017 
  

3.000€*  

Σημειϊςεισ: Κόςτοσ ενοικίαςησ ψυγείου για τισ ημζρεσ τησ ζκθεςησ 300€ 



Ε Π Α Γ Γ ΕΛ Μ ΑΣ Ι Κ Ε   
 Τ Ν Α Ν Σ Η  Ε Ι   



Παραςκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 

Εκτόσ τθσ εκκεςιακισ ςυμμετοχισ ςτθν Βαρςοβία οι ελλθνικζσ 
επιχειριςεισ κα ζχουν τθν δυνατότθτα προκακοριςμοφ ςυγκεκριμζνων 
Β2Β επαγγελματικϊν ςυναντιςεων με Πολωνικζσ επιχειριςεισ.   
  
 
 
 
 
 
Οι ςυναντιςεισ των επιχειριςεων πραγματοποιοφνται ςε άλλον χϊρο από το PGE 
Narodowy, ςε επαγγελματικό χϊρο ςε κεντρικι διεφκυνςθ τθσ Βαρςοβίασ. Ο χϊροσ και οι 
ϊρεσ κα ανακοινωκοφν κατόπιν οριςτικοποίθςθσ του προγράμματοσ τον Νοζμβριο.   



Οι παροχζσ περιλαμβάνουν: 

 1 τραπζηι ςυναντιςεων 
 

 2 καρζκλεσ 
 

 Παροχι ρεφματοσ (για laptop υπολογιςτι) 
 

 Παροχι Internet Wi Fi 
 

 Τπθρεςία υποδοχισ - Reception  
 

 Δυνατότθτα θ κάκε επιχείρθςθ να φζρει το δικό τθσ Stand Alone Banner για να το 
τοποκετιςει δίπλα ςτο τραπζηι του 
 

 Δυνατότθτα θ κάκε επιχείρθςθ να φζρει το ζντυπο και ενθμερωτικό υλικό τθσ, και 
δείγματα προϊόντων 
 

 Κακ όλθ τθν διάρκεια των επαγγελματικϊν ςυναντιςεων κα προςφζρεται καφζσ, νερό, 
χυμοί - αναψυκτικά (μικρό buffet) 



ημαντικζσ ημειώςεισ: 
 
Δυνατότητα Εγγραφών: ζωσ και 30 επτεμβρίου2017 αυςτηρά. 
 
Η κάκε επιχείρθςθ αναλαμβάνει να ενθμερϊςει τον διοργανωτι North Events/ Future 
Need, για τισ κατθγορίεσ επαγγελματικϊν κλάδων που επικυμεί να ςυναντιςει. 
Ζωσ και 1 Νοεμβρίου 2017 κάκε επιχείρθςθ που ςυμμετζχει ςτισ επαγγελματικζσ 
ςυναντιςεισ κα λάβει ολοκλθρωμζνθ λίςτα των εταιριϊν τθσ Πολωνίασ που ζχουν 
δθλϊςει ενδιαφζρον ςυνάντθςθσ. 
 
 
 

Ο ελάχιςτοσ εγγυημζνοσ αριθμόσ ςυναντήςεων για κάθε ελληνική επιχείρηςη 
είναι 6 – 10 ραντεβοφ. 
  



Greek Travel & Trade Center, ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa, Polska, 
T. +48 22 255 08 01, info@greekcenter.pl, www.greekcenter.pl 

T. +30 210 9713281, info@north-e.com, www.north-e.com, www.greckapanorama.pl 
Αποκλειςτικόσ υνεργάτθσ Βορείου Ελλάδοσ: Europrovoli, T. +30 2510 231067, info@europrovoli.eu 

Αποκλειςτικόσ υνεργάτθσ ∆ωδεκανιςων: Praxis Plus, T. +30 22410 24095 info@praxisplus.gr 



Η 3η GRECKA PANORAMA 
Η μοναδική έκθεση για τον Ελληνικό τουρισμό 

 
 
 
 
 
 

Και η THE GREEK FOOD SHOW 
Η 2η διοργάνωση για την Ελληνική γαστρονομία  

και τα Ελληνικά προϊόντα 
  
 
 
  
  
 
 
 

Πολωνία, Βαρσοβία 
2-3 Δεκεμβρίου 2017,  

Εθνικό Στάδιο PGE NARODOWY 



Υπό την Αιγίδα (*2016): 

Media Sponsors: 



GREEK FOOD SHOW 2017  
Βαρσοβία, Πολωνία, Εθνικό Στάδιο PGE 
2-3 Δεκεμβρίου 2017 

Η North Events, μαζί με την συνεργαζόμενη εταιρία Future Need στην Ελλάδα 
διοργανώνουν την 2η “THE GREEK FOOD SHOW” μαζί με την 3η GRECKA PANORAMA στην 
Βαρσοβία στις 2-3 Δεκεμβρίου 2017, στο Εθνικό Στάδιο της Βαρσοβίας PGE NARODOWY. 
 
 
Η “THE GREEK FOOD SHOW” είναι η μοναδική διοργάνωση που 
παρουσιάζει την πλούσια γαστρονομική παράδοση και προϊόντα της 
Ελλάδας σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης.  



PGE NARODOWY 
Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 



Πολωνία 
Δυναμικά 

Αναπτυσσόμενη 
Αγορά 



Η  Α Γ Ο ΡΑ  Τ Η Σ  Π ΟΛ Ω Ν Ι Α Σ  
 
 

Δυναμικά Αναπτυσσόμενη Αγορά  

 Η 8η μεγαλύτερη οικονομία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 21η 
μεγαλύτερη παγκόσμια (* βάση ΑΕΠ) 
 

 Μέγεθος αγοράς 39 εκατομμύρια 
δυνητικοί καταναλωτές, μεγάλο ποσοστό 
νεαρού πληθυσμού 
 

 Ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης από τους 
ταχύτερα αναπτυσσόμενους της 
Ευρώπης 

 Ισχυρή εγχώρια αγορά, χαμηλό ιδιωτικό 
χρέος και νομισματική ευελιξία (Polish 
Zloty) 
 

 Σταθερή και αναπτυσσόμενη οικονομία, 
άνοδος εισοδηματικού επιπέδου 
Πολωνών 
 

 Προοπτικές ανάπτυξης και επενδύσεων 
στις γειτονικές αγορές της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης 
 



 800.000 και άνω Πολωνοί τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα, 
     η Ελλάδα Νο.1 προορισμός τους 

 
 Γνωρίζουν και αγαπούν την ελληνική κουζίνα 

 
 Στρέφονται προς την υγιεινή διατροφή, και ειδικότερα την μεσογειακή   

 
 Κλάδος βιολογικών προϊόντων με προβλεπόμενη αύξηση έως και 40% 

Π Ρ Ο Φ Ι Λ  Π ΟΛ Ω Ν ΟΥ  



Οι εξαγωγές της Ελλάδας 
στην Πολωνία 

αυξήθηκαν μέσα στην περίοδο 
2009-2016 



Κ ύ ρ ι ο ι  λ ό γ ο ι  γ ι α  τ η ν  α ύ ξ η σ η  α υ τ ή  α π ο τ ε λ ο ύ ν  
ο ι  ε ξ α γ ω γ έ ς :  

  
Nωπών φρούτων -λαχανικών, τυριών - γαλακτομικών,  

νωπών και επεξεργασμένων ψαριών, ελιών και ελαιολάδου,  
ειδών delicatessen. 

Οι εξαγωγές της Ελλάδας στην Πολωνία αυξήθηκαν μέσα στην 
περίοδο 2009-2016 κατά 80% φθάνοντας τα 

400 εκατομ. ευρώ! 





Σκοπός διοργάνωσης 

 «Χτίσιμο» εικόνας και ταυτότητας του ελληνικού προϊόντος 
 

 Αναγνωρισιμότητα των ελληνικών προϊόντων και της ελληνικής γαστρονομίας 
 

 Κεντρικό μήνυμα: υψηλή ποιότητα, παράδοση, υγεία και γεύση 
 

 Ουσιαστική προβολή, πρώτη δυναμική παρουσίαση για τα ελληνικά προϊόντα 
 

 «Βιωματική» εμπειρία για τους επισκέπτες μέσα από σεμινάρια, γευσιγνωσίες 
ελαιολάδου, ελιών, φέτας και κίτρινων τυριών, κρασιού, μπύρας και 
αποσταγμάτων κ.α.  





Κατηγορίες Επαγγελματικών Επισκεπτών  

 Παραδοσιακό εμπόριο (mini markets, παντοπωλεία) 
 

 Σύγχρονο εμπόριο (HYPERMARKETS, SUPERMARKETS, DISCOUNT STORES) 
 

 Εταιρίες εισαγωγής και διανομής τροφίμων &  ποτών 
 

 Ιδιοκτήτες και διευθυντές εστιατορίων με ελληνική και μεσογειακή κουζίνα 
 

 Delicatessen και καταστήματα βιολογικών προϊόντων 





Report και Παρουσίαση εκθέσεων 
GRECKA PANORAMA & GREEK FOOD SHOW 

 
Πολωνίας: LINK: www.greckapanorama.com 

 
 

Περισσότεροι από 7.000 επισκέπτες 



“THE GREEK FOOD SHOW” 
Η Έκθεση αφορά τις κατηγορίες: 

 ΠΟΠ & ΠΓΕ προϊόντα 
 Βιολογικά 
 Specialty foods 
 Φέτα & Κίτρινα τυριά 
 Ελαιόλαδο  
 Ελιές & προϊόντα ελιάς 
 Μέλι - μαρμελάδες και γλυκά κουταλιού 

 Ζαχαρώδη & ξηροί καρποί 

 Κονσερβοποιημένα τρόφιμα 
 Φρέσκα φρούτα & λαχανικά 
 Αλιεύματα & αλίπαστα 
 Κρεατοσκευάσματα & αλλαντικά 
 Ζυμαρικά και όσπρια 
 Αρτοσκευάσματα & προϊόντα ζύμης 
 Νερά-χυμοί και αναψυκτικά 
 Κρασιά-μπύρες και αποστάγματα 





Διαφήμιση & Πλάνο επικοινωνίας 
2η Έκθεση “THE GREEK FOOD SHOW” και 3η GRECKA PANORAMA  

 Outdoor Promotion με τοποθέτηση αφισών στο δίκτυο Metro της Βαρσοβίας 
      με κίνηση χιλιάδων επιβατών  
 
 Αποστολή Προσκλήσεων σε 20.000 πολωνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών 

 
 Internet Promotion με μεγάλο Banner campaign στα μεγαλύτερα portals της 

Πολωνίας και της Βαρσοβίας όπως Wiadomosci Turystyczne και Rynek Turystyczny 
 

 Direct Email - Αποστολή Ηλεκτρονικών Προσκλήσεων σε 181.000 παραλήπτες 
από την βάση του μεγαλύτερου ειδησεογραφικού και ποικίλης ύλης Portal της 
Πολωνίας και της Βαρσοβίας, Interia 
 

 Social Media δυναμική προώθηση στο Facebook μέσα από την σελίδα της έκθεσης, 
με ειδήσεις, ανακοινώσεις και διαγωνισμούς 
*Προς ανακοίνωση η καμπάνια για το 2017 



T. +30 210 9713281, info@north-e.com, www.north-e.com, www.greckapanorama.pl 
Αποκλειστικός Συνεργάτης Βορείου Ελλάδος: Europrovoli, T. +30 2510 231067, info@europrovoli.eu 

Αποκλειστικός Συνεργάτης ∆ωδεκανήσων: Praxis Plus, T. +30 22410 24095 info@praxisplus.gr 
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REPORT: 2η Έκθεση  
GRECKA PANORAMA  
• 02-03-04 Δεκ. 2016 
 
«Έλαμψε» η Ελλάδα  
στην καρδιά της Πολωνίας! 
 

· Ξεπέρασαν τους 7.000 οι επισκέπτες 
στην 2η Έκθεση για την Ελλάδα και στο 
1ο Greek Food Show 

· Πάνω από 600 συναντήσεις στο B2B 
event μεταξύ Ελλήνων παραγωγών και 
Πολωνών buyers 
 

  

Αποκλειστικός Διοργανωτής North Events 
www.greckapanorama.pl  
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2η Έκθεση GRECKA PANORAMA  
PGE Narodowy, Warsaw, 2-4 Δεκεμβρίου 2016 
 
Με εντυπωσιακή επιτυχία ολοκληρώθηκαν η 2η Έκθεση αποκλειστικά για την 
Ελλάδα, Grecka Panorama και οι παράλληλες εκδηλώσεις που την πλαισίωσαν, 
το διάστημα 1 με 4 Δεκεμβρίου, στη Βαρσοβία, με αποτέλεσμα, Πολωνοί και 
Έλληνες παράγοντες να μιλούν για μία από τις πλέον δυναμικές και 
ολοκληρωμένες παρουσίες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τη χώρα μας στην 
Πολωνική πρωτεύουσα.  
Επίκεντρο των εκδηλώσεων που διοργανώνει η εταιρεία North Events,  ήταν η 
έκθεση Grecka Panorama και το Greek Food Show, που έλαβαν χώρα στον 
εκθεσιακό χώρο του επιβλητικού Σταδίου της Βαρσοβίας PGE Narodowy, το 
Σάββατο και την Κυριακή 3 και 4 Δεκεμβρίου. 
 
 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ  
 
Υπουργείο Τουρισμού,  
Πρεσβεία της Ελλάδας στην Πολωνία 
Ελληνικός Οργανισμός 
Τουρισμού (ΕΟΤ), 
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ),  
Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Ξενοδόχων (ΠΟΞ) 

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο 
Ελλάδος (ΞΕΕ),  
Σύνδεσμος των Ελλάδι Τουριστικών 
και 
Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), 
Σύνδεσμος Ελλήνων Επιχειρηματιών 
«ΕΡΜΗΣ» 

 
 
ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 
 

 
 
GRECKA PANORAMA 2016   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ημέρα Επαγγελματιών: 02.12.2016  7.080 επισκέπτες!  
Ημέρες Κοινού: 03 & 04.12.2016  120 εκθέτες 
Εκθεσιακό Κέντρο: PGE NARODOWY  35+ τουριστικοί προορισμοί! 
Δωρεάν Είσοδος για το Κοινό 
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1η Έκθεση GREEK FOOD SHOW  
PGE Narodowy, Warsaw, 3-4 Δεκεμβρίου 2016 

· Η 1η διοργάνωση για την Ελληνική γαστρονομία  
και τα Ελληνικά προϊόντα 

 
Η North Events διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την 1η GREEK FOOD SHOW 
παράλληλα με την 2η GRECKA PANORAMA στην Βαρσοβία στις 3-4 Δεκεμβρίου 
2016, στο Εθνικό Στάδιο της Βαρσοβίας PGE NARODOWY. 
Η “ GREEK FOOD SHOW” ήταν η πρώτη διοργάνωση που παρουσίασε την 
πλούσια γαστρονομική παράδοση και προϊόντα της Ελλάδας σε μία από τις 
μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης.  Χιλιάδες Πολωνοί επισκέπτες γεύτηκαν 
ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα, έκαναν τις αγορές τους, και απόλαυσαν 
ζωντανές μαγειρικές επιδείξεις. 
 
 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ  
 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  
και Τροφίμων  
UNESCO – Ελληνική Εθνική Επιτροπή 
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων               
Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου            
World Association of Chefs Societies, 
Chef’s Club of Greece Poland Branch 
The Greek Gourmet

 
 
ΧΟΡΗΓΟΙ 
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Χιλιάδες Πολωνοί Επισκέπτες Απόλαυσαν μία πραγματικά Αυθεντική Ελληνική 
Ατμόσφαιρα και «Φιλοξενία»!  
Εξαιρετικές οι προβλέψεις των μεγάλων Tour Operators για το 2017! 
 
Περιφέρειες, Δήμοι, tour operators, ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις, 
συνολικά 120 εκθέτες, από όλη την Ελλάδα, έδωσαν δυναμικό παρών και έδειξαν 
το καλύτερο πρόσωπο της τουριστικής Ελλάδας στο πολωνικό κοινό.  
 
Πάνω από 7.000 (7.080) επισκέπτες κατέκλυσαν τους χώρους της έκθεσης, 
ενημερώθηκαν για προορισμούς και υπηρεσίες, έκλεισαν πακέτα διακοπών, 
διασκέδασαν και παράλληλα είχαν την ευκαιρία να γευθούν αλλά και να 
αγοράσουν ελληνικά προϊόντα.  
 
Πάνω από 40 εταιρείες και παραγωγοί ελληνικών προϊόντων από πολλές 
περιοχές της Ελλάδας, συμμετείχαν στο Greek Food Show, δημιουργώντας μία 
εντυπωσιακή «όαση» ελληνικής γαστρονομίας, που συνοδεύθηκε από επιδείξεις 
μαγειρικής παραδοσιακών συνταγών, γευσιγνωσίες και οινογνωσίες εκλεκτών 
ελληνικών κρασιών. 
 

Είναι χαρακτηριστικό πως κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκε 
σημαντικός όγκος κρατήσεων και πωλήσεων προϊόντων, ενώ ελληνικοί 

τουριστικοί όμιλοι ανέφεραν ότι έκλεισαν σημαντικές νέες συμφωνίες για την 
επόμενη τουριστική περίοδο. 
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EVENTS & HAPPENINGS  
Ενθουσιασμός και Μεγάλη Συμμετοχή από τους Πολωνούς! 
 
Τις ημέρες της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν πολλές εκδηλώσεις και δρώμενα, 
που «ζωντάνεψαν» την διάθεση των Πολωνών, και κέρδισαν τις καλύτερες 
εντυπώσεις: 
 
ü Ο διάσημος στην Πολωνία Έλληνας Chef Θεόφιλος Βαφείδης ετοίμασε 

μοναδικές Ελληνικές συνταγές και πιάτα σε ζωντανές μαγειρικές επιδείξεις 
για το κοινό. Ειδικότερα για την τοπική παραδοσιακή κουζίνα της 
Πελοποννήσου, της Ηπείρου αλλά και της Κρήτης ο κόσμος έδειξε μεγάλο 
ενδιαφέρον και δοκίμασε πολλές προτάσεις του Έλληνα Σεφ.   
 
 

ü Ένα μοναδικό show από το musical MAMMA MIA, που την περίοδο αυτή 
ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία στην Βαρσοβία στο Roma Theater.  
Μετά την ειδική παράσταση – show οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 
πάρουν αυτόγραφα και να δωρεάν εισιτήρια στην παράσταση.  
Οι Donna (Alicja Piotrowska) και οι The Dynamos (Beata Olga Kowalska ως 
Tanya και η Ewa Lachowicz ως Rosie) έδωσαν ένα εξαιρετικό ζωντανό show! 
 
 

ü Όλοι οι tour operators είχαν προγραμματίσει ειδικά δρώμενα και 
εκδηλώσεις, διαγωνισμούς και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους.  
Η πολύ καλή οργάνωση και παρουσίασή τους συνέβαλε στις πιο αισιόδοξες 
προβλέψεις για το 2017 αλλά κυρίως τις επί τόπου πωλήσεις πακέτων 
διακοπών στην Ελλάδα! 
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EVENTS & HAPPENINGS  
(συνέχεια) 
 
ü UNESCO: Σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNESCO και την 

αντίστοιχη Εθνική Επιτροπή της Πολωνίας, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα για τη 
Μεσογειακή διατροφή και την ελληνική παραδοσιακή γαστρονομία, 
παρουσία της κας Ιωάννας Τζαβάρα από το υπουργείο Πολιτισμού και της κας 
Αντωνίας Ματάλα από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.  
Στο πλαίσιο της Ημερίδας, βραβεύθηκαν οι Περιφέρειες Κρήτης και 
Πελοποννήσου για τον τρόπο που αναδεικνύουν και προβάλλουν την 
γαστρονομική τους κληρονομιά, η Χίος - για την ανάδειξη, προστασία και 
προβολή της Μαστίχας - και ο φημισμένος chef Θεόφιλος Βαφείδης για το έργο 
του ως προς την ανάδειξη και προβολή της ελληνικής γαστρονομίας στην 
Πολωνία.   Τα βραβεία απένειμε η Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής 
της UNESCO, κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα. 
 
 
 

ΗΜΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – GREEK FOOD SHOW 
B2B Συναντήσεις: Τα Ελληνικά προϊόντα στην Πολωνική αγορά 
 
Περισσότερες από 600 συναντήσεις μεταξύ Ελλήνων παραγωγών με buyers από 
πολλές περιοχές της Πολωνίας, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της b2b εκδήλωσης 
επαγγελματικών συναντήσεων, η οποία έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Marriott, την 
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου. Οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις 25 Ελλήνων παραγωγών με 
πάνω από 30 Πολωνούς buyers έδωσαν μία μοναδική ευκαιρία παρουσίασης 
τοπικών προϊόντων και να κλειστούν συμφωνίες για την εξαγωγή και διάθεσή τους 
στην Πολωνία. Επιπρόσθετα, την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου, διοργανώθηκε εκδήλωση 
παρουσίασης επιλεγμένων ελληνικών κρασιών και οινογνωσία σε συνεργασία με το 
«Οινόραμα». 
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ΗΜΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – GRECKA PANORAMA 
 
PIT Forum - Το Forum για τον Ελληνικό Τουρισμό 
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το Forum για τον Ελληνικό Τουρισμό που διοργανώθηκε 
την ίδια μέρα στο Marriott, με πρωτοβουλία του PIT, του Συνδέσμου Τουριστικών 
Επιχειρήσεων της Πολωνίας και της North Events, της διοργανώτριας της Grecka 
Panorama. Κατά τη διάρκεια του Forum, στο οποίο συμμετείχαν 85 στελέχη 
Πολωνικών και Ελληνικών επιχειρήσεων και προορισμών, παρουσιάστηκαν τα βασικά 
μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, αναλύθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της κίνησης 
από την Πολωνική αγορά, έγιναν στοχευμένες παρουσιάσεις από την Marketing 
Greece - για το brand της Ελλάδας - και προορισμών, όπως η Ήπειρος και η Πάρος. 
 
Τις εργασίες του Forum άνοιξε ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Πολωνία κ. Ευάγγελος 
Τσαούσης, ο οποίος τόνισε ότι οι προοπτικές των ελληνο-πολωνικών σχέσεων στους 
τομείς του Τουρισμού και των προϊόντων είναι πραγματικά πολύ σημαντικές και 
εκτίμησε ότι την επόμενη διετία, ο αριθμός των Πολωνών επισκεπτών στην Ελλάδα 
μπορεί να ξεπεράσει το 1 εκατ.. Παράλληλα, εξήρε την πρωτοβουλία της North Events 
που ξεκίνησε το 2015 και πρόσθεσε ότι μπορεί να συμβάλει καθοριστικά προς αυτήν 
την κατεύθυνση. 
 
Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης, ο κ. Miroslaw Gojdz, Επικεφαλής του τομέα 
Εμπορίου και προώθησης Επενδύσεων της Πολωνικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και η 
κα Ιουλία Κουρεμένου, Προϊσταμένη των Υπηρεσιών Εξωτερικού του ΕΟΤ, 
μεταφέροντας μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού, Δ. Τρυφωνόπουλου. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Forum, το 2015 κατεγράφησαν 
πάνω από 750.000 αφίξεις Πολωνών στους ελληνικούς προορισμούς, αριθμός 
τετραπλάσιος του αντίστοιχου αριθμού αφίξεων του 2009. Η τάση αυτή καταδεικνύει 
την ολοένα και μεγαλύτερη σημασία που αποκτά για τον Ελληνικό Τουρισμό η 
πολωνική αγορά καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης που υπάρχουν. 
 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της PIT και το 2016 θα κλείσει με αύξηση άνω του 10%, ενώ 
τα πρώτα μηνύματα για το 2017, είναι ιδιαίτερα θετικά, με συνέχεια της ανοδικής 

τάσης της ζήτησης. 
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ΗΜΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – GRECKA PANORAMA 
 
Φόρος Τιμής στον Κώστα Μήτση 
 
Με πρωτοβουλία της PIT και της North Events, κατά τη διάρκεια του forum έγινε 
ειδική τελετή απότισης φόρου τιμής στο έργο του ξενοδόχου και επιχειρηματία 
Κώστα Μήτση, ο οποίος απεβίωσε τον περασμένο Αύγουστο.  
Η συμβολή του Έλληνα Ξενοδόχου στην ανάπτυξη των ελληνο-πολωνικών 
σχέσεων στον τουρισμό, τιμήθηκε στο πρόσωπο του υιού του, Σταύρου Μήτση, 
στον οποίο και απονεμήθηκε μία ειδικά σχεδιασμένη για την περίσταση τιμητική 
πλακέτα. 
 
 
 
 
 
 
 
Επόμενη διοργάνωση 3η GRECKA PANORAMA: 
1-3 Δεκεμβρίου 2017 
PGE Narodowy Stadium 
Warsaw 
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
North Events, Αποκλειστική Διοργανώτρια Εταιρία GRECKA PANORAMA  
Επικοινωνία για την Ελλάδα: 
Tel.: +30 210 9713281 
Email: info@north-e.com 
Websites: www.north-e.com, www.greckapanorama.pl 
 
 
Η North Events είναι Μέλος:  
 
   


