ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΙΑΣ & ΚΡΑΣΙΟΥ
Τα πάντα γύρω από την ΕΛΙΑ
Το ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ και το ΚΡΑΣΙ

12-14 Απριλίου 2013
στο εκθεσιακό Περιστεριου

Η εξειδικευμένη έκθεση για :
Την παραγωγή, την προώθηση
Τη μεταποίηση ,τη διανομή
Την τυποποίηση ,την κατανάλωση
Το εμπόριο, τη γαστρονομία
Τις εξαγωγές , τη μαζική εστίαση
Την τεχνολογία ,την πιστοποίηση
Τον μηχανολογικό εξοπλισμό
………………….του ελαιόλαδου της ελιάς & του κρασιού.

Στόχοι της Έκθεσης Ε-λαδι-οινος 2013 είναι

 Η πληρέστερη ενημέρωση οποιουδήποτε ανά τον κόσμο που ενδιαφέρεται για τον κλάδο
της παραγωγής και επεξεργασίας των ανωτέρωνν κλάδων
 Η ανάμειξη νέων προϊόντων.
 Η διαμόρφωση νέων επιχειρηματικών σχέσεων .
 Η ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος από αγοραστές και αντιπροσώπους.
 Η επίτευξη αποδοτικών συμφωνιών εντός και εκτός Ελλάδος.
 Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ επιχειρήσεων και εμπόρων.
 Η τόνωση της ανταγωνιστικότητας.
Η Ε-λαδι-οινος θα διοργανωθεί υπό την αιγίδα φορέων και επαγγελματικών οργανώσεων ,με
τη συνεργασία Διεθνών Οργανισμών , τη συμμετοχή ξένων οργανώσεων και με χορηγούς
επικοινωνίας σημαντικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Την έκθεση αναμένεται να επισκεφτούν
ενδιαφερόμενοι, επιχειρηματίες, αγοραστές από όλη την χώρα και το εξωτερικό.
Την έκθεση θα πλαισιώσουν σημαντικές παράλληλες εκδηλώσεις ( Συνεδρία ,Ημερίδες
,Εταιρικές παρουσιάσεις κλπ.) Ιδιαίτερες και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποδοχής ,φιλοξενίας και
ξενάγησης έχουν προγραμματισθεί για τους υπεύθυνους όλων των σημαντικών επιχειρήσεων,
αλυσίδων σούπερ μάρκετ κλπ.
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Στην έκθεση θα συμμετάσχουν










Τυποποιητές ελαιόλαδου ελιάς & κρασιού ,εξαγωγείς τελικού προϊόντος
Εργαστήρια και όργανα ποιοτικού ελέγχου. Πιστοποίηση κατά πρότυπα ISO και HACCP.
Μηχανήματα επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου & κρασιού.
Μηχανήματα επεξεργασίας και τυποποίησης ελιάς.
Αντλίες ,Κινητήρες ,Δεξαμενές , Βαρέλια , Ανοξείδωτες κατασκευές ,Λευκοσιδηρουργία
Φυτώρια , Ελαιόδιχτα ,Ελαιοραβδιστικά , Γεωργικός εξοπλισμός και εξαρτήματα
Χάρτινη και γυάλινη συσκευασία , Μηχανήματα συσκευασίας , Ετικέτες.
Υγιεινή χώρων , Είδη προστασίας εργαζομένων , Εξοπλισμός μεταφοράς
Δημόσιοι φορείς , Επαγγελματικές ενώσεις , Χρηματοδοτικοί φορείς, κ.α

Η έκθεση απευθύνεται:









Στους παραγωγούς λαδιού , κρασιού και καλλιεργητές
Στους εκπροσώπους των συνεταιρισμών και των ενώσεών τους
Στους ελαιουργούς
Στους εκπροσώπους και τα στελέχη των τυποποιητικών επιχειρήσεων
Στους εμπόρους, διανομείς και λιανοπωλητές
Στους εξαγωγείς
Στους εισαγωγείς των αγορών –στόχων
Στους καταναλωτές.

Ημέρες και Ώρες λειτουργίας :
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

12/4/2013 10:00-20:00
13/4/2013 10:00-20:00
14/4/2013 10:00-20:00

Εκθεσιακός χώρος :
To Εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου βρίσκεται στην οδό Αναπαύσεως 19 και Δωδεκανήσου στο
Άλσος Περιστερίου. Διαθέτει Parking δυναμικότητας 5.000 αυτοκινήτων. Το Κέντρο βρίσκεται
μεταξύ δύο οδικών Εθνικών αξόνων και είναι προσπελάσιμο από μέσα μαζικής μεταφοράς
(λεωφορεία, τρόλεϊ).
Πρόσβαση από Θηβών και από Λεωφ. Κηφισού.
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
* Καταχωρίσεις στον Ελληνικό και Περιοδικό τύπο.
* Διανομή προσκλήσεων σε επαγγελματίες του κλάδου.
* Ραδιόφωνο
* Τηλεόραση
* Ενημέρωση πρεσβειών, προξενείων και εμπορικών επιμελητηρίων άλλων χωρών.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
Η έκθεση διαρκεί 3 ημέρες και το κόστος του περιπτερού με δομή είναι 90€ ανά m² + ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
 Πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
 Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
 Καθημερινή καθαριότητα περιπτέρου και κοινοχρήστων χώρων
 Προσκλήσεις περιπτέρων
 Καταχώρηση στον κατάλογο της έκθεσης
 Βασική δομή με πλαίσια αλουμινίου και μελαμίνης ύψους 2,5m
 Μοκέτα
 Μετόπη με την επωνυμία
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