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Δμαηξεηηθά επηηπρεκέλε παξνπζία & λέεο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο από ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

Δπηκειεηήξηνπ Αηηωιναθαξλαλίαο  θαη ηωλ Β2Β ζπλαληήζεωλ πνπ έιαβαλ ρώξα ζηελ 

έθζεζε «FOOD EXPO GREECE 2016» & OENOTELIA 2016. 

 

Δμαηξεηηθά επηηπρεκέλε παξνπζία είρε ην Δπηκειεηήξην Αηηωιναθαξλαλίαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ  Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Ννκνύ 

Αηησιναθαξλαλίαο ζηελ 3ε Γηεζλή Έθζεζε Σξνθίκωλ – Πνηώλ «FOOD EXPO GREECE» & 

OENOTELIA 2016 .  

Η έθζεζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Metropolitan Expo Center ζην ρώξν ηνπ 

Γηεζλνύο Αεξνιηκέλα Αζελώλ «Δι. Βεληδέινο», ραξαθηεξίζηεθε από κεγάιε επηζθεςηκόηεηα 

θαη εκπνξηθή επηηπρία, θηλεηνπνίεζε ηελ Δγρώξηα αιιά θαη ηε Γηεζλή αγνξά, απνηέιεζε 

ζεκαληηθό θαλάιη εμσζηξέθεηαο, ζύλαςεο εκπνξηθώλ ζπκθσληώλ θαη αλάδεημεο ηεο δπλακηθήο 

ηεο Διιεληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

Πάλσ από 55.000 επαγγεικαηίεο επηζθέπηεο από 22.000 επηρεηξήζεηο ηεο Οξγαλσκέλεο 

Ληαληθήο, ηνπ Υνλδξεκπνξίνπ, ηεο Βηνκεραλίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ, ησλ Ξελνδνρείσλ θαη ηεο 

Μαδηθήο Δζηίαζεο θαζώο θαη 1.200 μέλνη αγνξαζηέο από 59 ρώξεο, ζπκκεηείραλ ζηελ 

νκνινγνπκέλσο, κεγαιύηεξε θαη θαιύηεξε έθζεζε Σξνθίκωλ & Πνηώλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 

ζεκαληηθόηεξε δηεζλήο πεξηθεξεηαθή έθζεζε ζηε Ν.Α. Δπξώπε!. 

Οη επηρεηξήζεηο ηνπ λνκνύ Αηησιναθαξλαλίαο είραλ ηελ επθαηξία, λα αλαδείμνπλ ηα 

εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο θαη πνηθηιίαο θαηλνηόκα πξντόληα ηνπο ηθαλά λα πξσηαγσληζηήζνπλ ζηα 

ξάθηα νπνηνπδήπνηε θαηαζηήκαηνο ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Πξαγκαηνπνίεζαλ πνιιέο θαη 

ζεκαληηθέο επαθέο κε επαγγεικαηίεο, αγνξαζηέο  από όιν ηνλ θόζκν θαη κεγάινπο νκίινπο 

αγνξώλ από ηε ρώξα καο, ζπλάπηνληαο κεγάιεο θαη ειπηδνθόξεο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο 

μεπεξλώληαο θάζε πξνζδνθία. πκκεηείραλ ζην full hosted buyers program θαη 

πξαγκαηνπνίεζαλ  πάξα πνιιά b2b meetings πνπ είλαη βέβαην όηη ζα απνδώζνπλ πνιιαπιάζηνπο 



θαξπνύο ζην ακέζσο επόκελν δηάζηεκα πξνσζώληαο ηελ εμσζηξέθεηα ηνπο θαη αλαδεηθλύνληαο 

ηελ ππεξνρή ησλ Αηησιναθαξλαληθσλ πξντόλησλ Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ. 

ηελ έθζεζε ζπκκεηείραλ επηρεηξήζεηο κέιε καο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ 

αγξνδηαηξνθηθό ηνκέα:  

ΣΔΦΟΤ ΑΦΟΙ ΔΔ - Απγνηάξαρν, KTHMA ΔΤΘΤΜΙΟΤ -  Διαηόιαδν, LITHEO COMPANY - 

Διαηόιαδν, ΑΝΘΗΡ ΑΒΔΔ – Αξσκαηηθά θπηά, ΥΑΛΙΜΟΤΡΓΑ – ΣΙΑΚΑΝΙΚΑ ΥΡΤΟΤΛΑ 

– Μέιη, ΣΑΤΡΟ ΠΑΠΠΑ – Λ. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Ο.Β.Δ.Δ – Σπξνθνκηθά Διαηόιαδν 

άιηζεο , ΓΡΑΜΜΔΝΟΤ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ - παξαδνζηαθά δπκαξηθά, θαζώο επίζεο θαη κηα 

επηρείξεζε ηνπ ηνκέα ησλ παξαδνζηαθώλ απνζηαγκάησλ ΠΑΙΟΠΟΤΛΟ ΑΔΒΔ – Ούδν 

Σζίπνπξν. 
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