Your Mediterranean Food Experience!

19-21 Mαρτίου 2016
3η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

& ΠΟΤΩΝ

Μetropolitan Expo

900 εκθέτες στη μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων &
Ποτών που έγινε ποτέ στην Ελλάδα!
Όλη η αγορά περιμένει με ανυπομονησία τη διοργάνωση της 3ης FOOD EXPO, που θα
είναι η μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών που έγινε ποτέ στη χώρα μας!
Πλήρως αναβαθμισμένη σε όλους τους τομείς, με ακόμη υψηλότερο διαφημιστικό budget,
πλαισιωμένη από πολλές καινοτόμες δράσεις και μετά την οργανωμένη προβολή της διεθνώς, η 3η FOOD EXPO 2016 θα συγκεντρώσει περισσότερους από 900 Έλληνες
και ξένους εκθέτες, και θα αποτελέσει ένα ανεπανάληπτο εμπορικό γεγονός όχι
μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη!   >>

Μεγάλες επιχειρήσεις Τροφίμων συμμετέχουν στη 3η FOOD EXPO
900 εκθέτες έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή
τους στην 3η FOOD EXPO. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν αρκετές σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις
όπως οι: ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΑΕ, ΕΛΑΙΣ ΑΕ, AGRIFREDA
ΑΒΕΕ, NUTRIA ΑΕ, ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ, ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ, ΣΙΟΥΡΑΣ ΑΓΒΕ, EURICOM AE, OMHΡΟΣ
ΑΕ, ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ... >>

Mediterranean Food Experience
Η Μεσογειακή Γαστρονομία, βάση της οποίας αποτελούν τα ελληνικά ποιοτικά Τρόφιμα και
Ποτά, θα έχει την τιμητική της. Πλήθος θεματικών γαστρονομικών εκδηλώσεων θα δώσουν τη
δυνατότητα ολοκληρωμένης προβολής των προϊόντων διατροφής των Ελληνικών Περιφερειών και
της Κύπρου. >>

Τιμώμενη χώρα η Κύπρος
Τους μοναδικούς γαστρονομικούς θησαυρούς της
Κύπρου και το σύγχρονο πρόσωπο της Νέας Κυπριακής Κουζίνας θα έχουν την ευκαιρία να
παρουσιάσουν στους επισκέπτες της 3ης FOOD
EXPO επιλεγμένοι παραγωγοί από τη Μεγαλόνησο. Το εθνικό περίπτερο της Κύπρου θα αναπτυχθεί
σε επιφάνεια 250 τ.μ. >>

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝOY & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

Η μεγάλη επαγγελματική έκθεση οίνων και αποσταγμάτων!

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝOY & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

Περισσότερες από 150 οινοποιητικές επιχειρήσεις
και αποσταγματοποιίες από όλη την Ελλάδα και την
Κύπρο θα λάβουν μέρος στην OENOTELIA και
τη FOOD EXPO 2016! Χάρη στην ταυτόχρονη
διοργάνωση των δύο εκθέσεων, Έλληνες και ξένοι
επισκέπτες θα συναντήσουν από κοντά παραγωγούς
από όλες τις αμπελουργικές ζώνες της χώρας. >>

DOWNLOAD FOOD EXPO Mobile App
Περιηγηθείτε στην έκθεση με το κινητό σας! Δείτε τη λίστα εκθετών
και ενημερωθείτε για όλα τα νέα και τις παράλληλες εκδηλώσεις!

DOWNLOAD

ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

FORUM ΑΕ, Βηλαρά 2, 104 37 Αθήνα, Τηλ.: 210 5242100
FAX: 210 5246581, www.foodexpo.gr, info@forumsa.gr

