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Η FOODEX SAUDI είναι μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τροφίμων & 

ποτών που διεξάγεται στη Jeddah της Σαουδικής Αραβίας. Το 2015 ήταν 

η τρίτη χρονιά διεξαγωγής της έκθεσης και όπως δείχνουν τα ποσοστά 

τόσο των εκθετών όσο και των επισκεπτών αυξήθηκαν κατακόρυφα. 

Γνώρισε τεράστια επιτυχία αφού έλαβαν μέρος 209 εκθέτες από 32 

διαφορετικές χώρες.  

 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Οι κατηγορίες προϊόντων καλύπτουν σχεδόν όλους τους τομείς στα 

τρόφιμα και τα ποτά. Συγκεκριμένα: 

• Αρτοποιία 

• Ποτά (εκτός αλκοολούχα)  

• Είδη ζαχαροπλαστικής, μπισκότα και ζαχαροπλαστικής 

• Γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά 

• Φρέσκα έτοιμα προϊόντα διατροφής, έτοιμα για κατανάλωση 

• Τεχνολογία τροφίμων και συσκευασίας 

• Φρούτα και Λαχανικά 

• Κατεψυγμένα προϊόντα 

• Παντοπωλείο 

• Προϊόντα Gourmet 

• Υγιεινή Διατροφή 

• Κρέας (εκτός χοιρινό) 

• Εθνικό ή περιφερειακό περίπτερο 

• Βιολογικά προϊόντα 

• Πουλερικά 

• Κονσέρβες 

• Θαλασσινά 

ΕΚΘΕΤΕΣ 

Από τους εκθέτες το 94% δήλωσε ικανοποιημένο από την διεξαγωγή της 

έκθεσης παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγο των καιρικών 

φαινομένων. Επιπλέον δήλωσε ότι θα συμμετέχει και την επόμενη 

χρονιά στην έκθεση FOODEX SAUDI 2016. Όλοι οι εκθέτες ήρθαν σε 

επαφή με επαγγελματίες του κλάδου και έτσι κάποιοι βρήκαν νέους 

πελάτες, παγίωσαν τις συνεργασίες τους με υπάρχοντες πελάτες ενώ 

άλλοι ξεκίνησαν να συνεργάζονται με την αγορά της Σαουδικής 

Αραβίας 



ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

Από τους επισκέπτες το 79% ήταν επαγγελματίες του κλάδου ενώ το 

21% ήταν καταναλωτές. Πιο συγκεκριμένα τα ποσοστά διαμορφώνονται 

ως εξής: 

- 14% έμποροι λιανικής πωλήσεις 

- 18% εισαγωγείς / χονδρέμποροι 

- 9% διανομείς 

- 6% προμηθευτές 

- 25% ξενοδοχεία, εστιατόρια, catering 

- 9% πάροχος υπηρεσιών τροφίμων 

- 19% άλλα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Η φετινή διοργάνωση της FOODEX SAUDI είχε άρωμα από Ελλάδα! 

Ελληνικές εταιρείες και αντιπρόσωποι ταξίδεψαν στην Σαουδική Αραβία 

και έλαβαν μέρος στην έκθεση με την αρωγή της MEDIA PLAYER LTD και 

του portal www.productsgreek.com.  

Η εταιρία Media Player σε συνεργασία με το www.productsgreek.com 

ανέλαβαν την εκπροσώπηση της ελληνικής αποστολής, ως 

αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των ελληνικών εταιριών. 

Η ελληνική συμμετοχή προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον στους 

επισκέπτες της έκθεσης. Οι Σαουδάραβες επιχειρηματίες επισκέφθηκαν 

τα Ελληνικά περίπτερα και γεύτηκαν τα Ελληνικά προϊόντα. Δήλωσαν 

ικανοποιημένοι και έδειξαν ενδιαφέρον για καινούριες συνεργασίες με 

Έλληνες επιχειρηματίες.  

Τα ελληνικά προϊόντα που ξεχώρισαν στην έκθεση ήταν τα 

γαλακτοκομικά, τυροκομικά, φρούτα, λαχανικά, ψάρια, αρωματικά φυτά 

& βότανα, γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, αρτοσκευάσματα, ζύμες, 

ζυμαρικά, ελαιόλαδο, ελιές, φασόλια, κρέατα, εμφιαλωμένα νερά και 

αναψυκτικά. 

Έντονο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τα ελληνικά προϊόντα από 

μεγάλους χονδρέμπορους και αλυσίδες σουπερμάκετ που 
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δραστηριοποιούνται στη Σαουδική Αραβία μετά από συναντήσεις που 

κανονίστηκαν από τον Γενικό Διευθυντή του www.productsgreek.com, 

κύριο Κτενίδη Ευθύμιο. 

Μάλιστα πολλές από τις ελληνικές εταιρίες είναι ήδη κοντά σε 

συνεργασίες! 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ 

Το portal www.productsgreek.com είναι ένα portal για την προβολή και 

προώθηση των ελληνικών προϊόντων. Σκοπός του 

www.productsgreek.com είναι να κάνει την εξωστρέφεια 

πραγματικότητα για τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Δημιουργήσαμε τις 

κατάλληλες συνθήκες ώστε να γνωρίσει όλος ο κόσμος τις ελληνικές 

επιχειρήσεις και τους Έλληνες παραγωγούς. 

Σήμερα έχουμε 5 μεγάλες κατηγορίες (τρόφιμα, καλλυντικά, γούνες, 

μάρμαρα, ακίνητα & κατασκευές), 9 οδηγούς – εγχειρίδια, 

μεταφρασμένο σε 8 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, 

ρωσικά, κινεζικά, αραβικά, βραζιλιάνικα) και να είμαστε χορηγοί 

επικοινωνίας στις μεγαλύτερες εκθέσεις ανά τον κόσμο. 

Προσπαθούμε συνεχώς να προβάλουμε τα ελληνικά προϊόντα. Έτσι  

κλείσαμε μεγάλες εκθέσεις και γίναμε χορηγοί επικοινωνίας τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είμαστε δίπλα στους Έλληνες 

επιχειρηματίες και κάνουμε ότι μπορούμε για να προωθήσουμε τα 

προϊόντα τους. 

Η μεγαλύτερη όμως προσφορά του www.productsgreek.com είναι ότι 

καλύπτει ένα πολύ βασικό κενό που υπάρχει στον συγκεκριμένο τομέα: 

την προβολή στο εξωτερικό όπου η αγορά «διψά» για ελληνικά 

προϊόντα και υπάρχει σημαντικός χώρος ανάπτυξης των Ελληνικών 

επιχειρήσεων. Το www.productsgreek.com συνεχίζει να βοηθάει τις 

ελληνικές επιχειρήσεις να ανακαλύψουν νέες αγορές και να αυξήσουν 

τις πωλήσεις στο εξωτερικό. 

 

FOODEX SAUDI 2016 

Η έκθεση FOODEX SAUDI 2016 θα πραγματοποιηθεί 21 – 24 Νοεμβρίου 

στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Όπως όλα δείχνουν η FOODEX 

SAUDI είναι μία από τις πιο επιτυχημένες εκθέσεις τροφίμων & ποτών 
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στην Σαουδική Αραβία. Εκθέτες και επισκέπτες ανανεώνουν το 

ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά.  

Φυσικά το portal www.productsgreek.com και το 2016 θα βρίσκετε 

δίπλα στις Ελληνικές εταιρείες και θα είναι αποκλειστικός 

αντιπρόσωπος για την Ελλάδα.  

 

Εσείς θα χάσετε την ευκαιρία να γνωρίσετε την αγορά της  

Σαουδικής Αραβίας; 
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