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Η Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» 
πραγματοποιείται από 27 έως 30 Νοεμβρίου 2015 

στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας 
στην Αθήνα για πρώτη φορά.

Η Γαστρονομία, ο Τουρισμός και ο Πολιτισμός
είναι τα 3 βασικά μας υλικά και με αυτά 

θα φέρουμε μια Γεύση από  Ελλάδα στο πιάτο σας!

Τι είναι η «Ελλάδος Γεύση»

Πως θα πετύχουμε τους στόχους μας

Κεντρική ιδέα είναι να παρουσιάσουμε μια γεύση από τη Γαστρονομία, τον Τουρισμό & 
τον Πολιτισμό της Ελλάδας σε μια έκθεση στην οποία θα πραγματοποιούνται: 

• Live μαγειρικές από όλες τις περιοχές της Ελλάδας με εξειδικευμένους σεφ, 
• Mουσικοχορευτικές παραστάσεις από όλη την Ελλάδα,
• Kεντρικό Συνέδριο με θέμα την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Επιχειρηματικότητα, 
• B2B Συναντήσεις με προσκεκλημένους εμπορικούς επισκέπτες από την Ελλάδα & 
 το εξωτερικό,
• Προβολές ταινιών,
• Εκθέσεις φωτογραφίας.

Στην «Ελλάδος Γεύση» πραγματοποιείται μια συλλογική προσπάθεια από τις Περιφέρειες 
της Ελλάδας, τις επιχειρήσεις και κυβερνητικά όργανα 

1. Να προσελκύσουμε περισσότερους επισκέπτες στην Περιφέρειά μας 
2. Να αυξήσουμε το εισόδημά μας ως επιχείρηση και
3. Να αναδείξουμε όλες τις ευκαιρίες που θα έχει η επιστροφή & επίσκεψη στον τόπο μας.

Οι στόχοι μας θα επιτευχθούν με τη διοργάνωση μιας επαγγελματικής έκθεσης, 
με άριστες υποδομές που θα προσφέρει στον επισκέπτη μια ολοκληρωμένη εικόνα 
για τη γαστρονομία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό της κάθε Περιφέρειας. Η έκθεση 
«Ελλάδος Γεύση» θα είναι η ώθηση των επισκεπτών για να έρθουν σε άμεση επαφή με 
την περιφέρεια όχι σαν τουρίστες αλλά σαν εντόπιοι.



Το πλάνο της Έκθεσης «Ελλάδος Γεύση»

Γαστρονομία
• Το βασικότερο από τα 3 υλικά για την ανάδειξη της Γεύσης της Ελλάδας
• Live Μαγειρική από γνωστούς σέφ με παραδοσιακά εδέσματα κάθε περιοχής
• Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι – Κουζίνα σε κάθε περιφέρεια με το βασικό εξοπλισμό για   
 την παρασκευή των παραδοσιακών εδεσμάτων.
• Χαρακτηριστικές δικές σας πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται για την προβολή    
 της παραδοσιακής κουζίνας κάθε περιοχής.
• Μια κεντρική κουζίνα στην Έκθεση & ένα κεντρικό παντοπωλείο συγκεντρώνουν όλα τα   
 προϊόντα όλων των περιφερειών. Εκεί παράγεται και παρουσιάζεται μια συνολική
 εικόνα της γαστρονομίας της Ελλάδας. Τοποθετήστε και σεις τα προϊόντα σας στο    
 κεντρικό παντοπωλείο και αναδείξτε τη γαστρονομία της περιοχής σας.
 

Στην έκθεση «Ελλάδος Γεύση» παρουσιάζουμε τα προϊόντα της Ελληνικής Γης, 
τα προϊόντα που παράγονται και κατασκευάζονται στην Ελλάδα.

Τομείς: 
Γαλακτοκομικά & Τυροκομικά 
Προϊόντα - Αλλαντικά - 
Ψαρικά - Αλίπαστα - 
Αρτοποιία- Ζαχαροπλαστική- 
Ξηροί Καρποί - Παραδοσιακά 
Προϊόντα - Βιολογικά 
Προϊόντα (Τρόφιμα-Κρασί) 

– Αποξηραμένα Φρούτα   & 
Λαχανικά- Συνεταιρισμοί- 
Αρωματικά Βότανα-
Κονσέρβες- Ζυμαρικά- 
Κατεψυγμένα- Λάδι-Ελιά- 
Αποστάγματα- Αλκοολούχα 
Ποτά-Κρασί- Χυμοί-Καφές- 
Αναψυκτικά- Αφεψήματα - 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ. 

Κάθε εκθέτης έχει το δικό 
του εκθεσιακό περίπτερο 
στην ευρύτερη περιοχή της 
περιφέρειας στην οποία 
ανήκει  στο οποίο προβάλλει 
τα προϊόντα του.



Πολιτισμός
Ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες με οπτικοακουστικό εξοπλισμό για την προβολή του 
πολιτισμού με πολιτιστικές εκδηλώσεις που επιλέγει η Περιφέρεια.
Επιμέρους εκθέσεις φωτογραφίας, παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα, προβολές 
ταινιών, μουσικές εκδηλώσεις από κάθε ελληνική περιφέρεια κλπ
Την προβολή του πολιτισμού αναλαμβάνουν οι Περιφέρειες.

Τουρισμός
Ειδικές Μορφές Τουρισμού – Αγροτουρισμός – Εναλλακτικός Τουρισμός

Τουρισμός στη φύση και την ύπαιθρο, 
πολιτιστικός και εκπαιδευτικός, 
επαγγελματικός, θαλάσσιος, υγείας, 
παραθεριστικός, μοναστηριακός - 
προσκυνηματικός, παραθεριστικός είναι οι 
βασικές μορφές.

Ράφτινγκ, χιονοδρομικά κέντρα, ευρωπαϊκά 
μονοπάτια, αναρρίχηση, καταρρίχηση κλπ 
είναι κάποιες μόνο από τις μορφές τουρισμού 
για τις οποίες θα πάρουμε μια γεύση για το 

τι σημαίνει ειδικές μορφές τουρισμού στην 
Ελλάδα.  

Οι ειδικές μορφές τουρισμού 
παρουσιάζονται από τις Περιφέρειες και τις 
ανάλογες επιχειρήσεις.

Εάν έχετε και σεις επιχείρηση η οποία αφορά 
στον τουρισμό είστε ευπρόσδεκτοι να 
συμμετέχετε στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» 
για να προβάλλετε τις υπηρεσίες σας.



Το πρόγραμμα
της Έκθεσης
«Ελλάδος Γεύση»
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• 10.30  Έναρξη  Έκθεσης
• Απευθείας Ζωντανές Μεταδόσεις σε ΜΜΕ πανελλαδικής εμβέλειας.
• Συνέδριο με θέμα: Περιφερειακή Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα.
• 19.00 Εγκαίνια  Έκθεσης.
• Μουσικοχορευτικές Εκδηλώσεις
• 22.00 Κλείσιμο Έκθεσης

• 10.30 Έναρξη Έκθεσης
• Απευθείας Ζωντανές Μεταδόσεις σε ΜΜΕ πανελλαδικής εμβέλειας.
• B2B Συναντήσεις
• Επιμέρους Εκδηλώσεις Περιφερειών
• 18.00-21.00 Μουσικοχορευτικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
• 22.00 Κλείσιμο Έκθεσης

• 10.30 Έναρξη Έκθεσης.
• Απευθείας Ζωντανές Μεταδόσεις σε ΜΜΕ πανελλαδικής εμβέλειας.
• 12.00-18.00 Πολιτιστικές εκδηλώσεις
• Επιμέρους εκδηλώσεις 
• B2B Συναντήσεις
• 22.00 Κλείσιμο Έκθεσης

• 10.30 Έναρξη Έκθεσης
• Απευθείας Ζωντανές Μεταδόσεις σε ΜΜΕ πανελλαδικής εμβέλειας.
• 10.30 – 17.00 Ημερίδα με θέμα: Καινοτομία & Μηχανική Τροφίμων,    
 γευσιγνωσία, βράβευση συσκευασιών τροφίμων κλπ.
• B2B Συναντήσεις.
• Τέλος Έκθεσης 22.00



Γιατί να Συμμετέχω στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση»

Συμμετέχω γιατί

Επιθυμώ να 
είμαι μέρος της 
ολοκληρωμένης 
εικόνας της 
περιοχής μου.

Γιατί η «Ελλάδος 
Γεύση» είναι η 
μόνη έκθεση που 
υποστηρίζεται 
έμπρακτα από 
τις  Περιφέρειες οι 
οποίες συμμετέχουν 
ενεργά.

Γιατί 
πραγματοποιούνται 
συνέδρια και ημερίδες 
σημαντικά για τον 
κλάδο μου με   
προσκεκλημένους από 
το δημοσιογραφικό, 
πολιτικό & 
επιχειρηματικό κόσμο. 

Η ALFA EXPO 
πραγματοποιεί ένα 
ολοκληρωμένο 
διαφημιστικό 
πρόγραμμα που 
υπερέχει, με 
δυνατό της σημείο 
τις καθημερινές 
ζωντανές συνδέσεις.

Γιατί μου δίνεται η 
προοπτική εξαγωγής 
των προϊόντων 
μου καθώς οι 
προσκεκλημένοι   
εμπορικοί επισκέπτες 
προέρχονται από 
την Ελλάδα και το 
εξωτερικό.

Γιατί η «Ελλάδος 
Γεύση» είναι η μόνη 
έκθεση στην οποία 
προβάλλονται η 
Γαστρονομία, 
ο Τουρισμός & 
ο Πολιτισμός.

Γιατί οι καθημερινές 
δορυφορικές 
συνδέσεις θα 
προβάλλουν τη 
συμμετοχή μου στον 
τόπο μου.



Για εκθεσιακό περίπτερο
πλήρους δομής

Για ίχνος εδάφους, 
εκθεσιακό περίπτερο 
χωρίς δομή

110,00 € / τμ

90,00 € / τμ

Η Συμμετοχή μου στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση»
• Εκθεσιακό Περίπτερο για κάθε εκθέτη στον ευρύτερο χώρο όπου βρίσκεται η κάθε       
 Περιφέρεια στην οποία ανήκει για την ολοκληρωμένη προβολή των προϊόντων – υπηρεσιών.
• Συμμετοχή στις Β2Β συναντήσεις σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
• Δυνατότητα προβολής των προϊόντων – υπηρεσιών με ημερίδες Success Stories.
• Απευθείας Πώληση ων προϊόντων σας και αύξηση του εισοδήματός σας.

Επιπλέον Παροχές 
Δηλώστε τη συμμετοχή σας εγκαίρως και συμμετέχετε και σεις στην ημερίδα με θέμα 
“SUCCESS STORIES” για να αναφέρετε στους προσκεκλημένους πως καταφέρατε να κάνατε 
μια επιτυχημένη επιχείρηση στην περιοχή σας.

• Η συμμετοχή στις B2B συναντήσεις απαιτεί έγκαιρη δήλωση συμμετοχής η οποία θα    
 αποσταλεί μαζί με τη δήλωση συμμετοχής σας.

• Εάν σας ενδιαφέρει τα προϊόντα σας να προβληθούν στην τηλεόραση και να     
 χρησιμοποιηθούν στις live εκδηλώσεις  μαγειρικής απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μας τα   
 αποστείλετε με τη δήλωση συμμετοχής κατόπιν συνεννόησης.

Παροχές
•  Δομή από προφίλ αλουμινίου με πλάτες μελαμίνης χρώματος μπεζ.
•  Βασικός Εξοπλισμός: 1 γραφείο, 3 καρέκλες.
•  Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός: 1 πρίζα, 1 spot 100 watt ανά 3 τμ.
•  Μοκέτα περιπτέρου
•  Αποστολή  Έντυπων & Ηλεκτρονικών προσκλήσεων 
 για να τις διαθέσετε όπως επιθυμείτε.
•  Εκτύπωση μετώπης με την επωνυμία.
•  Προβολή των στοιχείων της εταιρείας στον κατάλογο εκθετών.
•  Καθαριότητα χώρου.
•  Φύλαξη χώρου.

εκθεσιακό περίπτερο



Ο χώρος

Ανάδοχος 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31
Τηλ. 210 2772244 Fax. 210 2716853

Email: info@alfaexpo.gr Website: www.alfaexpo.gr 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας είναι ένα σύγχρονο 
στάδιο με προδιαγραφές κατάλληλες για την έκθεση. 

 Το στάδιο βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας, 
στη Λεωφόρο Ποσειδώνος δίπλα στο Πρώην Δυτικό 
Αεροδρόμιο της Ολυμπιακής Αεροπορίας.  

• Άριστο σύστημα εξαερισμού, κλιματισμού, μεγάλο 
ύψος, μεγάλο ελεύθερο parking και είναι ιδιαίτερα 
προσβάσιμο είτε με αυτοκίνητο είτε με τα Μέσα Μαζικής. 
Κοντά υπάρχει στάση τραμ με ανταπόκριση σε σταθμούς 
του Μετρό. 

H ALFA EXPO για να διευκολύνει τους επισκέπτες 
πραγματοποιεί δρομολόγια με πούλμαν από το 
Μετρό προς το Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας.


