Dairy Expo 2013
Η 1η έκθεζη Γαλακηοκομίας & Τσροκομίας | 2 - 3 - 4
Νοεμβρίοσ ζηο Metropolitan Expo
Η εηαηξεία δηνξγάλσζεο επαγγεικαηηθώλ εθζέζεσλ θαη έθδνζεο θιαδηθώλ
πεξηνδηθώλ o.mind Creatives, αλαθνηλώλεη ηελ 1ε δηνξγάλσζε ηεο θιαδηθήο
έθζεζεο γαλακηοκομίας και ησροκομίας κε ηίηιν: “Dairy Expo 2013”. Η
έθζεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 2, 3 & 4 Νοεμβρίοσ ηοσ 2013 ζην ζύγρξνλν
εκθεζιακό κένηρο Metropolitan Expo, πνπ βξίζθεηαη ζην δηεζλέο αεξνδξόκην
«Δι. Βεληδέινο», ζηα Σπάηα Αηηηθήο.
Ο δσναμικός κλάδος ηοσ γάλακηος και ηων προϊόνηων ηοσ, αποκηά πλέον
ένα νέο ζημείο ζσνάνηηζης για ηοσς επαγγελμαηίες ηης ελληνικής αγοράς
και ότι μόνο. Η “Dairy Expo 2013” έξρεηαη λα πξνζθέξεη λέεο ηδέεο θαη
επέιηθηεο ιύζεηο θέξλνληαο ζε επαθή ηελ ηερλνινγία κε ηε βηνκεραλία, ηνπο πειάηεο
κε ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο παξαγσγνύο κε ηνπο εκπόξνπο θαη ηνπο επηζηήκνλεο κε
ηνπο παξάγνληεο.
Σκοπός ηης διοργάνωζης είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ πξόνδν θαη αλάπηπμε ηνπ
θιάδνπ θαη ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη
ζηνλ ηνκέα απηό ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Παξόηη πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη ρηιηάδεο
επαγγεικαηίεο απαζρνινύληαη ζηνλ ρώξν απηό, κέρξη ζήκεξα δελ ππήξρε κία
εμεηδηθεπκέλε θαη νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα πξνβνιήο, αληάμηα ηεο ζεκαζίαο θαη ηνπ
κεγέζνπο ηνπ θιάδνπ. Έηζη δεκηνπξγήζακε έλα εθζεζηαθό γεγνλόο πςεινύ
επηπέδνπ, κε ζηόρν ηνλ επαγγεικαηία, ζε έλα εθζεζηαθό θέληξν επξσπατθώλ
πξνδηαγξαθώλ πνπ ζα πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ Διιήλσλ θαη μέλσλ επηζθεπηώλ,
παξνπζηάδνληαο ηερλνινγίεο, εμνπιηζκνύο, ζπζθεπαζίεο αιιά θαη παξαγσγνύο.
Η δηνξγαλώηξηα εηαηξεία o.mind Creatives θαιεί όινπο ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ
αζρνινύληαη ζηνλ θιάδν ηεο γαιαθηνβηνκεραλίαο θαη ηπξνθνκίαο, λα δειώζνπλ
ζπκκεηνρή ζηελ έθζεζε “Dairy Expo 2013” θαη λα εληζρύζνπλ έλα λέν εθζεζηαθό
γεγνλόο πνπ ζα πξνζδώζεη δπλακηθή θαη δηεζλείο δηαζηάζεηο ζηνπο παξαπάλσ
ηνκείο. Η έθζεζε “Dairy Expo 2013” ζα πξαγκαηνπνηεζεί παξάιιεια κε ηελ ήδε
επηηπρεκέλε δηνξγάλσζε, ηη 2η “Meat Days 2013”, ηελ έθζεζε γηα ην θξέαο θαη ηα
πξντόληα ηνπ, ζηηο ίδηεο εκεξνκελίεο θαη ζηνλ ίδην εθζεζηαθό ρώξν. Τν λέν απηό
εθζεζηαθό γεγνλόο γηα ηε γαιαθηνθνκία θαη ηπξνθνκία, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έθζεζε
γηα ην θξέαο, αλακέλεηαη λα ζπγθεληξώζεη ην ελδηαθέξνλ πεξηζζόηεξσλ από 15.000
επαγγεικαηηώλ επηζθεπηώλ.
Σας περιμένοσμε όλοσς ζηις 2, 3 & 4 Νοεμβρίοσ ζηο Metropolitan Expo.
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