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Η ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ 
ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 3 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

Ο βασικός τοµέας της έκθεσης, που καλύπτει τη 

µεγαλύτερη εκθεσιακή επιφάνεια, είναι η MEAT 

& GRILL DAYS, η οποία αποτελεί τη µοναδική 

κλαδική έκθεση που γίνεται στην Ελλάδα 

και αφορά το κρέας και τα προϊόντα του, τα 

µηχανήµατα επεξεργασίας και το food service. 

Απευθύνεται στις βιοµηχανίες και τα εργαστήρια 

κρέατος, τα κρεοπωλεία, τη µαζική εστίαση και σε 

κάθε επαγγελματία που ασχολείται µε το κρέας, 

τον απόλυτο πρωταγωνιστή στην διατροφή. 

Η έκθεση DAIRY EXPO, η οποία αποτελεί τη 

μοναδική κλαδική έκθεση στην χώρα μας για 

την Γαλακτοκομία και Τυροκομία, αναδεικνύει 

έναν εξαιρετικό κλάδο, με παρόν και μέλλον, και 

με στρατηγική σημασία για την ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονομίας. Παρουσιάζει τυροκομικά 

και γαλακτοκομικά προϊόντα, σύγχρονες 

μεθόδους και μηχανήματα για την παραγωγική 

διαδικασία και λύσεις συσκευασίας και προβολής 

των προϊόντων αυτών.

Η έκθεση FROZEN FOOD, με αντικείμενο τη 

διαχείριση και αποθήκευση των καταψυγμένων 

τροφίμων - FOOD LOGISTICS - από όλη τη 

διατροφική πυραμίδα (φρούτα, λαχανικά, 

θαλασσινά, ζύμες κ.λπ.), συμπληρώνει τους 

άλλους 2 τομείς της έκθεσης, για μια πλήρη και 

ολοκληρωμένη παρουσία του food service. ∆ίνει 

λύσεις για τη βιομηχανική ψύξη, τους ψυκτικούς 

θαλάµους και τη συσκευασία κατεψυγμένων, 

απαραίτητα «εργαλεία» στην βιομηχανία και 

τη μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών 

προϊόντων, αλλά και γενικότερα στην 

επεξεργασία τροφίµων.

Το σύνολο των εκθεσιακών ενοτήτων 

συμπληρώνει η εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων 

με την ενότητα FOOD LOGISTICS. Η ενότητα 

αυτή, που εντάχθηκε για πρώτη φορά στην 

προηγούμενη διοργάνωση του 2018, προσφέρει 

πληθώρα λύσεων σε εμπόρους, παραγωγούς και 

δίκτυα διανομών για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

και διακίνηση των παραγγελιών εντός και 

εκτός Ελλάδας. Παρουσιάζονται υπηρεσίες 

αποθήκευσης και ψυχόμενων Logistics, 

μεταφορές τροφίμων, εξοπλισμοί ψυχόμενων 

αποθηκών, πληροφοριακά συστήματα ελέγχου 

και καταγραφής θερμοκρασίας, καθώς και 

επαγγελματικά οχήματα για μεταφορές υπό 

συνθήκες ψύξης/κατάψυξης.

Η 7η διοργάνωση λανσάρεται με νέο σχεδιασμό και 

εικόνα προβολής. Προσαρμόζεται στον δυναμισμό της 

αγοράς και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις του 

μάρκετινγκ με στρατηγικό στόχο η επαφή των εκθετών 

με τους επισκέπτες και δυνητικούς πελάτες να αποτελεί 

μια σημαντική θετική εμπειρία με προοπτικές ουσιαστικής 

συνεργασίας.  

Με την 

ονομασία 

MDF expo, 

που προέρχεται 

από τις 3 αγορές 

meat/dairy/frozen 

που αντιπροσωπεύει, 

η διοργάνωση του 2022 

θα συγκεντρώσει τους 

επαγγελματίες των τροφίμων, 

από τον τομέα της παραγωγής, της 

μεταποίησης και του food service, 

σε ένα εκθεσιακό event με μεγάλες 

αξιώσεις, ουσία, χαρακτήρα και 

σημαντικούς επισκέπτες από 

την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Πρόκειται για τους ισχυρούς 

κλάδους της ελληνικής 

οικονομίας -που 

υπηρετεί πιστά και 

σταθερά η έκθεση 

της O.MIND 

CREATIVES- του 

κρέατος & των 

προϊόντων 

του (MEAT & 

GRILL DAYS), της 

γαλακτοκομίας και 

τυροκομίας (DAIRY 

EXPO), των κατεψυγμένων 

τροφίμων (FROZEN FOOD) 

και της ψυχρής εφοδιαστικής 

αλυσίδας (FOOD LOGISTICS) 

που αποτελεί τον συνδετικό 

κρίκο όλων αυτών των προϊόντων. 

Ο επισκέπτης θα βρει λύσεις 

βιομηχανικού εξοπλισμού, μεταποίησης και συσκευασίας, 

πρώτες ύλες, εμπόρους τροφίμων και ό,τι άλλο 

χρειάζεται για την επιχείρησή του. 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην συνδυαστική 

έκθεση MDF expo, να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις 

και τις ευκαιρίες και να ζήσετε την εμπειρία.  

>> HALL1

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

>> HALL1

>> HALL2

Η O.MIND CREATIVES μετράει 17 χρόνια σταθερής και επιτυχημένης 

πορείας στον ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο της διοργάνωσης εκθέσεων & 

συνεδριακών events, καθώς και της έκδοσης κλαδικών εντύπων με εμπειρία 

από το 2005.

Με “open minded” προσέγγιση απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις 

στην μετά-Covid εποχή για την ελληνική επιχειρηματικότητα, η O.MIND 

CREATIVES εισέρχεται δυναμικά με έναν εξελικτικό και σύγχρονο σχεδιασμό 

των εκθέσεων MEAT & GRILL DAYS, DAIRY EXPO και FROZEN FOOD, οι 

οποίες με τον νέο προσδιοριστικό υπέρτιτλο MDF expo -από τα αρχικά των 

3 αγορών meat/dairy/frozen- θα πραγματοποιηθούν στις 12-14 Νοεμβρίου 

2022 στο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, έπειτα από 4 

χρόνια απουσίας εξαιτίας της πανδημίας. Η 7η διοργάνωση της έκθεσης για 

την τεχνολογία και επεξεργασία τροφίμων, καθώς και του χονδρεμπορίου 

θα αποτελέσει τον σημαντικό «συνδετικό κρίκο» μεταξύ της αγοράς, των 

πελατών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του 

κρέατος & των προϊόντων του, της μαζικής εστίασης, της γαλακτοκομίας & 

τυροκομίας, των κατεψυγμένων τροφίμων και των food logistics. 

Με ένα επιτελείο έμπειρων στελεχών και καταξιωμένων συνεργατών, η 

O.MIND CREATIVES με εξωστρεφή προσανατολισμό εγγυάται την άρτια και 

ασφαλή διοργάνωση των τριών εκθεσιακών brands, που λειτουργώντας 

συνδυαστικά, στοχεύουν να μεγιστοποιήσουν τα εµπορικά οφέλη µέσα από 

την προβολή και στήριξη του πρωτογενούς τοµέα & της μεταποίησης και 

την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στην ελληνική, ευρωπαϊκή και 

παγκόσµια αγορά.

H O.MIND CREATIVES έχει στο ενεργητικό της πολύ επιτυχημένες 

επιχειρηματικές δράσεις, όπως η διοργάνωση των διεθνών εκθέσεων 

«ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS» και «CARGO TRUCK & VAN EXPO» 

και των πολύ-συνεδρίων LOGI.C που αποτελούν σημείο συνάντησης και 

ανταλλαγής γνώσης της βιομηχανίας τροφίμου και του εμπορίου με το 

επιστημονικό πεδίο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ως εκδοτική εταιρεία, η 

O.MIND CREATIVES κυκλοφορεί τα κλαδικά - επαγγελματικά περιοδικά 

MEAT PLACE, GRILL MAGAZINE, DAIRY NEWS και SUPPLY CHAIN & 

LOGISTICS, παρέχει διαδικτυακή ενημέρωση μέσω 4 websites υψηλής 

επισκεψιμότητας, αποστέλλει ενημερωτικά newsletters με δυναμικό 

περιεχόμενο σε εβδομαδιαία βάση και διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό social 

media accounts. 

Όλα τα παραπάνω συνοπτικά στοιχεία δραστηριοποίησης της O.MIND 

CREATIVES την τοποθετούν στις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στον 

κλάδο της διοργάνωσης εκθέσεων, βάσει κλαδικής μελέτης της ICAP. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.omind.gr.

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 



ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ

• •  Αποτελεί τη µοναδική εµπορική έκθεση που συνδυάζει τους 

τρεις σηµαντικότερους τοµείς της βιοµηχανίας τροφίµων, το 

κρέας, τα γαλακτοκοµικά και τα κατεψυγµένα τρόφιµα, που 

αποτελούν τα βασικά προϊόντα της διατροφής, σε τονάζ και 

κύκλο εργασιών

• •  Οι ανάγκες για µεταποίηση και επεξεργασίας αυτών των 

προϊόντων αυξάνουν συνεχώς τις επενδύσεις που γίνονται σε 

µηχανήµατα, τεχνολογίες και υποδοµές δικτύων (logistics) σε 

σχέση µε άλλους τοµείς τροφίµων και ποτών

• •  Τονώνετε τα εταιρικά σας brands µέσα από σηµαντικές 

επαγγελµατικές επαφές και συνεργασίες

• •  Προωθείτε τα προϊόντα, τον εξοπλισµό και τις υπηρεσίες σας 

σε µια µεγάλη οµάδα αγοραστών και επιχειρηµατιών

• •  ∆ιευρύνετε το πελατολόγιό σας µε νέους δυναµικούς πελάτες 

• •  Γνωρίζετε σηµαντικούς επιχειρηµατίες τους οποίους δύσκολα 

συναντάτε 

• •  Ενισχύετε τις σχέσεις σας µε υφιστάµενους πελάτες 

• • Προσεγγίζετε νέες αγορές

• • Κάνετε επαφές µε διεθνείς αγοραστές

ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΕΚΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Η έκθεση MDF expo θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το 

Υγειονομικό Πρωτόκολλο που θα ισχύει το φθινόπωρο 

του 2022 από τον ΕΟΔΥ για τη διοργάνωση εμπορικών 

εκθέσεων και τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε χώρους 

συνάθροισης κοινού προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού Covid-19. 

Το εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, που φιλοξενεί 

ήδη εκθέσεις από το φθινόπωρο του 2021, απέκτησε την 

πιστοποίηση COVID-SHIELD από την TÜV Austria, το οποίο 

διασφαλίζει ότι θα εφαρμοστούν όλοι οι υγειονομικοί κανόνες 

που ορίζει η Πολιτεία. Το εκθεσιακό κέντρο έχει υιοθετήσει 

και εφαρμόζει διαδικασία αυτόματης θερμομέτρησης των 

επισκεπτών πριν εισέλθουν στους εκθεσιακούς χώρους, 

σταθμούς αντισηπτικών, διαδικασίες και σήμανση τήρησης 

αποστάσεων, έλεγχο υγειονομικών πιστοποιητικών και 

μια σειρά από απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία ενός 

ασφαλούς εκθεσιακού περιβάλλοντος για τους επαγγελματίες. 

Λεπτομερείς αναφορές για τα μέτρα προστασίας που θα 

ισχύουν και θα εφαρμοστούν θα δοθούν έγκαιρα σε εκθέτες 

και επισκέπτες, πριν από την έναρξη λειτουργίας της έκθεσης. 

Η επιτυχία της έκθεσης και η συνεχής 

αναβάθμιση και εξέλιξή της βασίζεται σε 

μεγάλο βαθμό και στις προωθητικές ενέργειες 

για την προσέλκυση στοχευµένων επισκεπτών. 

Η διαφημιστική δαπάνη που υπολογίζεται να 

υπερβεί τις 120.000 ευρώ θα περιλαμβάνει 

τηλεοπτική διαφήμιση στους μεγαλύτερους 

τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας 

εμβέλειας, ραδιοφωνικά σποτ, έντυπες και 

ηλεκτρονικές διαφημίσεις, στοχευμένες 

προβολές μέσω διαδικτύου, των social me-

dia και αποστολή newsletters σε επιχειρήσεις 

Λιανικής, Χονδρεµπορίου και Μαζικής 

Εστίασης. 

Επίσης, στο πρόγραµµα περιλαμβάνεται 

η προώθηση της έκθεσης σε χώρες του 

εξωτερικού (Κύπρος, Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, 

Βουλγαρία και άλλες Βαλκανικές χώρες) µέσω 

της έντυπης διαφήµισης σε ξένα κλαδικά 

περιοδικά, της συµµετοχής της διοργανώτριας 

εταιρείας O.MIND CREATIVES σε ευρωπαϊκές 

εκθέσεις και της συνεργασίας της µε εµπορικά 

επιμελητήρια και πρεσβείες.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ 
ΕΛΛΑΔΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Σύνολο επισκεπτών 15.000
Καταμερισμός ανά περιοχή

Αττική 48%
Πελοπόννησος 8%
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 8%
Στερεά Ελλάδα 12%
Βόρειο και Νότιο Αιγαίο 4%
Θεσσαλία 6%
Κρήτη 5%
Ήπειρος 3%
Νησιά Ιονίου 1%
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2%
Εξωτερικό 3%

Βασικές κατηγορίες επισκεπτών (επιχειρήσεις)
3.500  Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης  

(εστιατόρια, ψητοπωλεία, ξενοδοχεία κ.ά.)
2.700  Supermarkets - Delicatessen - Παντοπωλεία 

Γαλακτοπωλεία
2.500 Τεχνίτες Κρέατος & Κρεοπωλεία
2.000 Διάφοροι Επαγγελματίες, Υπηρεσίες, Φοιτητές
860  Βιομηχανίες & Εργαστήρια Γάλακτος και Τυροκομικών
800  Εργαστήρια και Βιομηχανίες Κρέατος και Αλλαντικών
750 Εκτροφή Ζώων & Κτηνοτρόφοι
650 Έμποροι Τροφίμων - Αντιπρόσωποι Νομών - Food Service
600 Επιστήμονες, Ζωοτέχνες, Κτηνίατροι, Τεχνολόγοι Τροφίμων
450 Έμποροι Επαγγελματικού Εξοπλισμού & Μηχανημάτων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 2018

ΕΡΕΥΝΑ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΚΘΕΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

• • MEAT & GRILL DAYS • •

• • DAIRY EXPO • •

• • FROZEN FOOD • •

8% Πελοπόννησος

8% Κεντρική και 
Δυτική Μακεδονία

48% Αττική

12% Σ. Ελλάδα

4% Βόρειο και 
Νότιο Αιγαίο 

6% Θεσσαλία

5% Κρήτη

3% Ήπειρος

1% Νησιά 
Ιονίου

3% Εξωτερικό

2% Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

3.500 Επιχειρήσεις Μαζικής 
Εστίασης (εστιατόρια, ψητοπωλεία, 
ξενοδοχεία κ.ά.)

650 Έμποροι Τροφίμων - Αντιπρόσωποι 
Νομών - Food Service

750 Εκτροφή Ζώων & Κτηνοτρόφοι

600 Επιστήμονες, Ζωοτέχνες, Κτηνίατροι, 
Τεχνολόγοι Τροφίμων

800  Εργαστήρια και Βιομηχανίες 
Κρέατος και Αλλαντικών

450 Έμποροι Επαγγελματικού 
Εξοπλισμού & Μηχανημάτων

860 Βιομηχανίες & Εργαστήρια 
Γάλακτος και Τυροκομικών

2.000 
Διάφοροι 
Επαγγελματίες, 
Υπηρεσίες, Φοιτητές

2.500 
Τεχνίτες Κρέατος 
& Κρεοπωλεία

2.700  Supermarkets - Delicatessen     
Παντοπωλεία - Γαλακτοπωλεία

Τι είπαν οι Εκθέτες:

Τι είπαν οι Επισκέπτες:

Το 87% έμεινε ικανοποιημένο ή εξαιρετικά ικανοποιημένο

87

Το 78% βρήκε αυτό που έψαχνε

78

Το 93,5% χαρακτήρισε την έκθεση πολύ καλή ή εξαιρετική

Το 92% βαθμολόγησε την έκθεση πολύ καλη έως εξαιρετική 

92

Το 81% χαρακτήρισε εξαιρετική τη διαφήμιση της έκθεσης

Το 91% θα επισκεφθεί ξανά την έκθεση

Το 85% βρήκε τις παράλληλες εκδηλώσεις πολύ ενδιαφέρουσες

91

85

Το 40% έκανε επαφές με ξένους επισκέπτες

Το 80% δήλωσε ότι θα συμμετέχει και στην επόμενη έκθεση

81

80

40

93,5

(Έρευνα Ικανοποίησης Εκθετών και 

Επισκεπτών - Νοέμβριος 2018)

Στα θετικά σχόλια

• •  Ο κλαδικός χαρακτήρας της 

έκθεσης

• •  Ο στοχευμένος χαρακτήρας 

και η ειδίκευση σε εκθέτες 

και εκθέματα

• •  Οι καινοτομίες σε προϊόντα 

και μηχανήματα που 

παρουσιάζονται

• • Η πολύ καλή διοργάνωση

• •  Η ανοδική πορεία της 

έκθεσης και του κλάδου

• •  Οι πολλές παράλληλες 

εκδηλώσεις και οι ημερίδες

Στα σχόλια - επισημάνσεις

• •  Περισσότεροι εκθέτες 

έμποροι νωπών κρεάτων 

στην επόμενη διοργάνωση

• •  Περισσότερες λύσεις 

για εξοπλισμούς μαζικής 

εστίασης



www.meatdays.gr

• • Μηχανήματα Επεξεργασίας

• • Πρώτες Ύλες

• • Food Service

• •   Σάββατο 12 Νοεμβρίου  

10:00 – 20:00

• •  Κυριακή 13 Νοεμβρίου  

10:00 – 20:00 

• •  Δευτέρα 14 Νοεμβρίου  

10:00 – 19:00

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Στην διοργάνωση της έκθεσης MFD expo του 2022, σημαντικό 

ρόλο θα διαδραματίσει η τεχνολογία, ώστε να λειτουργήσει 

με διπλό «Υβριδικό» τρόπο, δηλαδή με ζωντανή μετάδοση των 

παράλληλων εκδηλώσεων, συνεδρίων και της έκθεσης 

στους επαγγελματίες που θα βρίσκονται εκτός 

Ελλάδας ή θα επιλέξουν να παραμείνουν στον 

χώρο τους και να την επισκεφθούν διαδικτυακά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης θα υπάρχει 

δυνατότητα σύνδεσης με τα ψηφιακά 

περίπτερα των εκθετών, ζωντανή μετάδοση 

από τις εκδηλώσεις και τα συνέδρια, βάσει 

συγκεκριμένου ημερήσιου προγράμματος 

προβολής μέσω διαδικτύου, και ειδικής 

πλατφόρμας προβολής σχετικών event, που 

θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο 

επαγγελματία να την παρακολουθήσει εξ αποστάσεως 

και δωρεάν από τον υπολογιστή του. Μάλιστα, οι «διαδικτυακοί» 

επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με 

live chatting ή και teleconference, σε real time, με τον εκθέτη 

που παρουσιάζεται εκείνη τη στιγμή, ή ακόμα και με το πάνελ 

ομιλητών στα συνέδρια.

Η χρήση αυτής της τεχνολογίας θα προσελκύσει χιλιάδες 

επιπλέον επισκέπτες χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, που 

αδυνατούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία στους χώρους 

διεξαγωγής της έκθεσης, καθώς θα τους δίνεται η ευκαιρία να 

μπορούν να την παρακολουθήσουν ζωντανά, και μάλιστα να 

επικοινωνήσουν και με εκθέτες. Επίσης, στην ηλεκτρονική αυτή 

πλατφόρμα οι εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα να αναρτήσουν 

διαφημιστικό βίντεο με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, για 

να γίνουν πιο κατανοητοί στους δυνητικούς πελάτες τους που 

επισκέπτονται διαδικτυακά την έκθεση, ενώ θα υπάρχει και η 

δυνατότητα για live web cam μέσα από τα περίπτερα. 

Η O.MIND CREATIVES έχει ήδη εφαρμόσει αυτήν την τεχνολογία 

σε ψηφιακά συνέδρια και events που πραγματοποιεί από τον 

Ιούνιο του 2020, καθώς και στην έκθεση ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & 

LOGISTICS που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2021.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ LIVE STREAMING ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2022

Το σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO στο αεροδρόμιο 

“Ελ. Βενιζέλος” (τέρμα Αττικής Οδού) αποτελεί σε κάθε διοργάνωση 

τον χώρο διεξαγωγής της έκθεσης. Η έκθεση και οι παράλληλες 

εκδηλώσεις αποκτούν προστιθέμενη αξία και υψηλά standard με τις 

δυνατότητες που προσφέρει το εκθεσιακό κέντρο για εκθέτες και 

επισκέπτες. Το METROPOLITAN EXPO αποτελεί ό,τι πιο σύγχρονο και 

μοντέρνο υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα, συνδυάζοντας μια πληθώρα 

πλεονεκτημάτων, όπως:

• •  Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και υψηλού επιπέδου παροχές προς 

εκθέτες και επισκέπτες

• •  Εφαρμογή μέτρων για ασφαλή και επιτυχημένη φιλοξενία 

εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων (Ιδιωτικό Σχήμα 

Πιστοποίησης “CoVid Shield” TÜV Austria)

• •  Εύκολη και άμεση πρόσβαση για επισκέπτες εκτός Αθήνας και 

εξωτερικού, με δυνατότητα αυθημερόν επίσκεψης στο εκθεσιακό 

λόγω ελάχιστης απόστασης από το αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”

• •  Σύνδεση με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μετρό, προαστιακός, 

λεωφορεία για τους επισκέπτες του λεκανοπεδίου Αττικής

• • Άνετο δωρεάν parking

Πληροφορίες εκθεσιακού: www.metropolitanexpo.gr

ΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
METROPOLITAN EXPO



H MΕΑΤ & GRILL DAYS 2022  προσελκύει το ενδιαφέρον των 

επαγγελματιών που ασχολούνται με το κρέας και αναζητούν 

να βρουν προϊόντα, μηχανήματα επεξεργασίας κρέατος, 

λύσεις συσκευασίας και εξοπλισμό μαζικής εστίασης.  

Συγκεκριµένα, οι εµπορικοί επισκέπτες προέρχονται από τις 

εξής βασικές κατηγορίες:

• •  Εμπόριο λιανικής: κρεοπωλεία, meat markets, αλυσίδες 

supermarket, παντοπωλεία, delicatessen, αγοραστές 

μεγάλων αλυσίδων, franchise

• •  Χονδρέμποροι: Food Service, εφοδιασμού και διανομής 

τροφίμων, έμποροι εξωτερικού

• •  Στελέχη και επιχειρηματίες της μαζικής εστίασης: 

Ιδιοκτήτες εστιατορίων, Chef, ψητοπωλεία, εταιρείες 

catering, ξενοδοχεία, τομέας fast food 

• •  Εμπόριο κρέατος: Αντιπρόσωποι σφαγείων, εισαγωγείς, 

έμποροι κρέατος, πουλερικών και ζώντων ζώων

• •  Παραγωγοί: Ελληνικές κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές 

μονάδες, εργαστήρια κρέατος

• •  Βιομηχανία: Εταιρείες επεξεργασίας και τυποποίησης 

κρέατος, πουλερικών και παρασκευασμάτων κρέατος, 

αλλαντοβιομηχανίες, σφαγεία, εταιρείες τυποποίησης και 

συσκευασίας προϊόντων κρέατος

• •  Επιστήμονες: Κτηνίατροι, γεωπόνοι, τεχνολόγοι τροφίμων, 

χημικοί κ.ά. 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
MEAT & GRILL DAYS

Η MEAT & GRILL DAYS, καθιερωμένη πλέον και ισχυρή 

έκθεση στον τομέα του κρέατος και των προϊόντων του, 

εμπλουτίζεται σημαντικά με νέες κατηγορίες προϊόντων 

και εκθεμάτων, ώστε να είναι πιο πλήρης για τον 

επαγγελματία του κρέατος και της μαζικής εστίασης. 

Το κρέας και τα προϊόντα του, από την παραγωγή 

και τη μεταποίηση μέχρι την παρουσίαση στον τελικό 

καταναλωτή και στον πελάτη της μαζικής εστίασης, 

παρουσιάζεται σε μία εξειδικευμένη έκθεση με 

χαρακτήρα, επαγγελματικό προφίλ και μεγάλη 

πληρότητα σε εκθέτες και εκθέματα. Το ραντεβού 

της αγοράς MEAT & GRILL DAYS πραγματοποιείται 

κάθε 2 χρόνια, και η 7η διοργάνωση θα είναι πιο 

ολοκληρωμένη από ποτέ.

Το σηµαντικό αυτό ραντεβού των επαγγελµατιών του 

κρέατος, ήδη από την προηγούµενη διοργάνωση του 

2018, φιλοξενεί και τον δυναµικό τοµέα της µαζικής 

εστίασης που επικεντρώνεται στο κρέας και το grill και 

φιλοδοξεί να γίνει το πιο πετυχηµένο εµπορικό event, 

όπως ζητήθηκε από την αγορά. Πολύτιµοι συνεργάτες για 

την επίτευξη αυτού του στόχου είναι τα περιοδικά GRILL 

magazine και MEAT PLACE, καθώς και οι ιστοσελίδες 

www.grillmagazine.gr και www.meatplace.gr.

Με γνώµονα τη δική σας επιτυχία και συµβολή 

στον δυναµικό κλάδο του κρέατος και της µαζικής 

εστίασης, προχωράµε στην 7η διοργάνωση της 

έκθεσης, η οποία στοχεύουµε να είναι η µεγαλύτερη 

και πληρέστερη των τελευταίων ετών, ικανοποιώντας 

κάθε επισκέπτη και εκθέτη, µε πλήθος συμφωνιών και 

επαφών µε ουσία.

7η ΕΚΘΕΣΗ 
MEAT & GRILL DAYS 2022

Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΕΚΘΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
• • Μηχανήματα κοπής και επεξεργασίας κρέατος

• • Μηχανήματα και υλικά συσκευασίας

• •  Εξοπλισμοί σφαγείων, γραμμές διακίνησης κρεάτων και 

inox κατασκευές

• • Βιομηχανική ζύγιση, ζυγαριές και ταμειακά συστήματα

• • Εξοπλισμοί κρεοπωλείων, μαχαίρια και στολές εργασίας

• • Εξοπλισμός επαγγελματικής κουζίνας & grill 

• •  Τεχνολογίες, software, ιχνηλασιμότητα και σήμανση 

προϊόντων 

• • Ψυγεία βιτρίνες και θάλαμοι ψύξης

• • Μηχανήματα καθαρισμού και απολύμανσης

• •  Υγειονομικός εξοπλισμός και αναλώσιμα για 

βιομηχανικούς χώρους και λιανικής

ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

• •  Έμποροι και βιομηχανίες προϊόντων κρέατος 

(Γύρος, μπιφτέκια, κεμπάπ, σουβλάκια, πανέ προϊόντα 

κ.ά.)

• •  Έμποροι & Αντιπρόσωποι κρέατος & πουλερικών 

(Χοιρινά, μοσχάρια, κοτόπουλα, αμνοερίφια, κουνέλια 

κ.ά.)

• •  Βιομηχανίες και εργαστήρια αλλαντικών 

(Αλλαντικά, λουκάνικα, παραδοσιακά τοπικά προϊόντα, 

παστουρμάς, καβουρμάς κ.ά.)

• • Εναλλακτικές Πρωτεΐνες και υποκατάστατα κρέατος

• • Ελληνικές κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες

• •  Πρώτες ύλες για τη βιομηχανία κρέατος και την 

αλλαντοποιία 

• • Μπαχαρικά, dressing και μαρινάτες

• •  Προϊόντα συνοδευτικά του κρέατος 

(Πίτες, πατάτες, ψωμάκια, σαλάτες, ζυμαρικά, λάδια κ.ά.)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• •  Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή βιομηχανιών, 

κρεοπωλείων και χώρων εστίασης 

• • Υπηρεσίες συμβούλων και πιστοποίησης HACCP, ISO κ.λπ.

• • Υπηρεσίες Υγιεινής και διασφάλισης ποιότητας

• •  Μελέτη και παραγωγή προϊόντων κρέατος, εργαστήρια 

αναλύσεων 

• •  Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομή τροφίμων (food 

logistics)

• • Εκπαίδευση προσωπικού, σχολές κρέατος και μαγειρικής



ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ - ΚΟΠΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Στο πλαίσιο της έκθεσης, όπως σε κάθε διοργάνωση, θα διεξαχθούν 

πλήθος ημερίδων και σεμιναρίων για τα επίκαιρα θέματα που 

αφορούν τον τομέα του κρέατος, της μαζικής εστίασης και τις νέες 

εξελίξεις του κλάδου. Με σημαντικούς και καταξιωμένους εισηγητές, 

οι ημερίδες που πραγματοποιούνται στην MEAT & GRILL DAYS σε 

συνεργασία με φορείς προσδίδουν στο σύνολο της διοργάνωσης 

ουσία, γνώσεις και άρτια ενημέρωση. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 

σεμιναρίων, η πραγματοποίηση 

αυτών των διαλέξεων που θα 

καλύπτουν ευρεία και πλούσια 

θεματολογία  θα προσελκύσουν 

εκατοντάδες επαγγελματίες 

και θα προσθέσουν ακόμα 

περισσότερο κύρος σε αυτό που 

ήδη διαθέτει η έκθεση. 

Επίσης, διαγωνισμοί 

και επιδείξεις κοπής 

και δημιουργίας 

κρεατοσκευασμάτων με 

επαγγελματίες και φορείς, όπως 

ο διαγωνισμός κρεοπωλών σε 

συνεργασία με την Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ), οι κοπές και τεχνικές κρέατος σε 

συνεργασία με τους ΚΡΕΟΤΕΧΝΕΣ, η παρασκευή κρεατοσκευασμάτων 

και η σωστή διαχείριση του κρέατος σε συνεργασία με εταιρείες και 

επαγγελματίες του κλάδου, είναι μερικές από τις εκδηλώσεις που θα 

πραγματοποιηθούν και θα εμπλουτιστούν σ’ αυτήν τη διοργάνωση, 

προσφέροντας θέαμα, γνώση και καινοτόμες ιδέες σε όσους τις 

παρακολουθήσουν.

Για φέτος, οι εκδηλώσεις που έχουν 

προγραμματιστεί είναι οι εξής: 

• • Κοπές και διαχείριση κρέατος 

• •  Δημιουργία πρωτότυπων προϊόντων 

κρέατος

• •  Διαγωνισμοί 

κρεοπωλών 

• •  Σεμινάρια διαχείρισης 

κρέατος για chef 

• •  Ημερίδες για 

επαγγελματίες και 

επιχειρήσεις 

• •  Νομοθεσία και 

εξελίξεις στο κρέας 

• •  Πιστοποιήσεις 

ελληνικών προϊόντων 

κρέατος

Όλες οι εκδηλώσεις 

πραγματοποιούνται 

σε συνεργασία με 

κορυφαίες εταιρείες παραγωγής 

προϊόντων κρέατος που θα 

αποκαλύψουν τα «μυστικά» τους, 

καταξιωμένους Έλληνες και ξένους chef, 

τεχνίτες κρέατος και επαγγελματικούς 

φορείς. 

Η καθιερωμένη αξιολόγηση ελληνικών προϊόντων με βάση το κρέας θα 

διεξαχθεί και στην 7η έκθεση MEAT & GRILL DAYS 2022. Στόχος και της 

φετινής διοργάνωσης είναι η ανάδειξη του γευστικού πλούτου των εγχώριων 

αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων, η προβολή των Ελλήνων παραγωγών 

και η προώθηση των προϊόντων τους τόσο στην ελληνική, όσο και στην ξένη 

αγορά. Όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής θα δοθεί ακόμα μεγαλύτερη 

βαρύτητα στην ειδική εκπαίδευση που θα λάβουν οι εμπειρογνώμονες 

δοκιμαστές της επιστημονικής επιτροπής που θα κληθούν να αξιολογήσουν 

τα προϊόντα, τα οποία δεν θα διαγωνιστούν μεταξύ τους, αλλά κάθε ένα 

ξεχωριστά, χωρίς να συγκρίνεται με τα υπόλοιπα της κατηγορίας του. 

Η διαδικασία διεξαγωγής θα είναι πιστοποιημένη, ώστε σε όλα τα στάδια 

της να υπάρχει αποδεδειγμένα το αδιάβλητο. Η Αξιολόγηση Προϊόντων 

Κρέατος, η οποία αποτέλεσε μια πρωτοβουλία της διοργανώτριας εταιρείας 

της έκθεσης O.MIND CREATIVES, με τη συμβολή των επαγγελματικών 

φορέων, έχει προσφέρει πολλά και σημαντικά οφέλη στους Έλληνες 

παραγωγούς προϊόντων κρέατος τόσο με τις διακρίσεις που έχουν λάβει 

από τις προηγούμενες διοργανώσεις, όσο και από τις επισημάνσεις που 

τους έχουν γίνει από τους εξεταστές στα προϊόντα τους προκειμένου να τα 

βελτιώσουν ποιοτικά.

7η  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

MEAT GRILL DAYSMEAT GRILL DAYS

MEAT GRILL DAYS

è

• • Γαλακτοκομία

• • Τυροκομία

• • Κτηνοτροφία

www.dairyexpo.gr



ΕΚΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΜΑΤΑ

Τα προϊόντα, οι εξοπλισμοί και οι υπηρεσίες που θα 

παρουσιαστούν στην έκθεση DAIRY EXPO είναι:

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

• • Τυροκομικά από όλη την Ελλάδα

• • Γαλακτοκομικά, κρέμες, γιαούρτια και παγωτά 

• • Αβγά και ζυμαρικά

• •  Είδη delicatessen 

(Παραγωγοί, έμποροι, διανομείς τροφίμων)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

• • Μηχανήματα και εξοπλισμοί τυροκομείων

• • Μηχανήματα εργαστηρίων γάλακτος και γιαούρτης 

• • Γραμμές παραγωγής και συσκευασίας βιομηχανιών 

• • Υλικά συσκευασίας, ετικέτες και σήμανση προϊόντων 

• • Εξοπλισμοί κτηνοτροφικών μονάδων 

• • Συντήρηση γάλακτος, παγολεκάνες, δεξαμενές, βυτία

• •  Πρώτες ύλες για τη βιομηχανία γάλακτος, τυροκομικών, 

γιαούρτης και παγωτού

• •  Τεχνολογίες πληροφορικής, συστήματα 

ιχνηλασιμότητας, software

• • Ψυγεία βιτρίνες και θάλαμοι ψύξης 

• • Ζυγιστικά και ταμειακά συστήματα

• • Μηχανήματα καθαρισμού, υγειονομικός εξοπλισμός 

• • Στολές εργασίας / Μέσα Ατομικής Προστασίας 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• •  Υπηρεσίες συμβούλων και πιστοποίησης HACCP, ISO 

κ.λπ. 

• •  Εταιρείες μελέτης, σχεδιασμού και κατασκευής μονάδων 

παραγωγής και μεταποίησης

• •  Μεταφορά, αποθήκευση και διαμονή τροφίμων (food 

logistics)

• •  Εκπαίδευση, σχολές γαλακτοκομίας και τουριστικών 

σπουδών

• •  Διαχείριση αποβλήτων και υποπροϊόντων, υπηρεσίες 

καθαρισμού και απολύμανσης

Η DAIRY EXPO προσελκύει όλους τους επαγγελματίες 

που ασχολούνται με το γάλα και τα προϊόντα του και 

ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη αγορά. 

Επισκέπτες της έκθεσης είναι:

• • Έμποροι χονδρικής, διανομείς, food service

• •  Καταστήματα λιανικής πώλησης γαλακτοκομικών, 

τυροκομικών και συναφών προϊόντων: supermarkets, 

γαλακτοπωλεία, mini markets, παντοπωλεία, 

delicatessen, κρεοπωλεία, αρτοποιεία και 

ζαχαροπλαστεία

• • Αντιπρόσωποι προϊόντων γάλακτος 

• • Βιομηχανίες γάλακτος

• • Παραδοσιακά τυροκομεία και εργαστήρια γάλακτος

• •  Κτηνοτροφικές μονάδες παραγωγής αγελαδινού και 

αιγοπρόβειου γάλακτος

• •  Βιομηχανίες παραγωγής γιαούρτης, παγωτού και 

λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων

• •  Υπεύθυνοι προμηθειών σε ξενοδοχεία, εταιρείες 

catering, αλυσίδες εστιατορίων, επιχειρήσεις 

μαζικής εστίασης κ.ά.

• •  Εταιρείες εξοπλισμού μονάδων επεξεργασίας και 

τυποποίησης γάλακτος και προϊόντων γάλακτος

• • Εταιρείες πιστοποίησης, συμβούλων και εκπαίδευσης 

• •  Επιστήμονες, γεωπόνοι, ζωοτέχνες, κτηνίατροι, 

χημικοί, τεχνολόγοι τροφίμων 

• • Chef και σχολές μαγειρικής

• •  Δημόσιοι οργανισμοί, φορείς, επαγγελματικές 

ενώσεις, συνεταιρισμοί

• • Περιφέρειες, Επιμελητήρια, Τοπική Αυτοδιοίκηση

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ DAIRY EXPO

Ο αναπτυσσόμενος κλάδος του γάλακτος και των προϊόντων του, µε σημαντική θέση στον ευρύτερο κλάδο 

των τροφίμων και µε μεγάλες εξαγωγικές δυνατότητες, απέκτησε το δικό του σημείο συνάντησης για τους 

επαγγελματίες της ελληνικής αγοράς γάλακτος και όχι µόνο. Σκοπός της έκθεσης DAIRY EXPO είναι να συµβάλλει 

στην πρόοδο και ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας του κλάδου, στην εξέλιξη των ελληνικών τυροκομικών 

και γαλακτοκομικών προϊόντων και στην ισχυροποίηση της θέσης στην εγχώρια και διεθνή αγορά των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

σε αυτόν τον σημαντικό παραγωγικό 

κλάδο της ελληνικής οικονομίας.

Δημιουργήσαμε ένα εκθεσιακό γεγονός 

υψηλού επιπέδου, σε ένα εκθεσιακό 

κέντρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, που 

προσελκύει το ενδιαφέρον Ελλήνων και 

ξένων επισκεπτών, αναδεικνύοντας τα 

ελληνικά γαλακτοκομικά και τυροκομικά 

προϊόντα, αλλά και τους εμπόρους  και 

κατασκευαστές εξοπλισμών τυροκομικών,  

γαλακτοκομικών και κτηνοτροφικών 

μονάδων.

Προσκαλούμε και ενθαρρύνουμε όλους εσάς τους επαγγελματίες που ασχολείστε με τη γαλακτοβιομηχανία και την 

τυροκομία να δηλώσετε συμμετοχή στην 6η έκθεση DAIRY EXPO 2022, η οποία διοργανώνεται για τον δικό σας 

κλάδο, και να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να αναδείξετε και να προωθήσετε τα προϊόντα και τις τεχνολογικές 

λύσεις σας με τον καλύτερο τρόπο προσεγγίζοντας νέες δυναμικές αγορές. Αρωγός στην υλοποίηση της έκθεσης 

είναι το κλαδικό περιοδικό DAIRY NEWS.

6η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
DAIRY EXPO 2022 
Η ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ

Με οδηγό την εμπειρία και τις γνώσεις που αποκτήσαμε από 

τις προηγούμενες διοργανώσεις, συνεχίζουμε να παραμένουμε 

προσηλωμένοι στον στόχο μας, ώστε η φετινή έκθεση DAIRY EXPO να είναι 

μεγαλύτερη και πληρέστερη, θέτοντας ακόμα υψηλότερα τον πήχη. 

Ήδη, αρκετές επιχειρήσεις παραγωγής τυροκομικών και γαλακτοκομικών 

προϊόντων, εταιρείες εμπορίας επαγγελματικού εξοπλισμού, μηχανημάτων 

και καινοτόμων τεχνολογιών καθώς και Περιφέρειες της χώρας έχουν 

εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν στην έκθεση DAIRY EXPO 

στο πλαίσιο της εξωστρεφούς πολιτικής τους. Η προετοιμασία για την 

άριστη διοργάνωση της 6ης έκθεσης DAIRY EXPO βρίσκεται σε εξέλιξη 

έχοντας πάντα ως επίκεντρο τους Έλληνες παραγωγούς και εμπόρους, ώστε 

η συμμετοχή τους με περίπτερο να αποτελέσει μια αποδοτική επένδυση. 

6η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ & ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ



Παράλληλα με την έκθεση θα διεξαχθούν 

ενημερωτικές ημερίδες με δυνατότητα 

δωρεάν παρακολούθησης από τους 

επισκέπτες και εκθέτες. Σκοπός 

των ημερίδων θα είναι η άρτια και 

ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά 

με επίκαιρα θέματα τεχνολογίας, 

παραγωγής, νομοθεσίας, διεθνών τάσεων 

των αγορών, ενώ θα παρουσιαστούν 

έρευνες που σχετίζονται με τον Έλληνα 

καταναλωτή. Επίσης, θα αναλυθούν 

από ειδικούς επιστήμονες θέματα με 

κύριο αντικείμενο την κτηνοτροφία και 

γαλακτοπαραγωγή στην χώρα μας.

Θεματολογία που αφορά την οργάνωση 

των εξαγωγών, τις πρόσφορες αγορές 

για περαιτέρω επέκταση καθώς και τη 

ζήτηση των ελληνικών προϊόντων στο 

εξωτερικό θα είναι στο επίκεντρο των 

συζητήσεων.

Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν 

στο πλαίσιο του 6ου Συνεδρίου 

Γαλακτοκομίας & Τυροκομίας, το οποίο 

διεξάγεται σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ 

- ΔΗΜΗΤΡΑ και το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Γάλακτος Ιωαννίνων.

6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ 
& ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ

Στην DAIRY EXPO 2022, όπως σε προηγούμενες 

διοργανώσεις, θα παρουσιαστεί το παραδοσιακό 

οικογενειακό τυροκομείο σε προσομοίωση, το 

οποίο θα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο και θα 

τυροκομεί κατά τη διάρκεια όλων των ημερών που 

θα διαρκέσει η έκθεση. Το συγκεκριμένο concept θα 

προβάλλει τις ολοκληρωμένες και έξυπνες λύσεις 

που προσφέρουν οι προμηθευτές επαγγελματικού 

εξοπλισμού σε μικρές οικογενειακές φάρμες, ώστε 

να μπορούν να τυροκομούν το δικό τους γάλα 

ή να παράγουν άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα 

και παγωτο. Μια πρωτότυπη ιδέα που έχει βρει 

ανταπόκριση και στις προηγούμενες διοργανώσεις 

από μικρούς παράγωγους και κτηνοτρόφους.

Στην 6η DAIRY EXPO θα διεξαχθεί ο 4ος διαγωνισμός ελληνικών 

τυριών. Οι εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν 

με τα τυροκομικά προϊόντα τους και να αξιολογηθούν από την 

κριτική επιτροπή που θα απαρτίζεται από ειδικούς επιστήμονες. 

Μια διαδικασία στην οποία θα βαθμολογούνται τα τυροκομικά 

προϊόντα και θα αξιολογούνται από ομάδες επιστημόνων με 

ειδίκευση στα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, όπου η 

επωνυμία του παραγωγού δεν θα είναι γνωστή στους κριτές μέχρι 

την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Σκοπός του διαγωνισμού 

είναι να αναδείξει τα ποιοτικά προϊόντα που διαθέτει η ελληνική 

τυροκομία.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ & ΜΙΚΡΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΕΜΑΣ / ΠΑΓΩΤΟΥ

4ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ 
ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

• • Βιομηχανική Ψύξη

• • Food Logistics

• • Κατεψυγμένα Τρόφιμα

www.frozenfoodexpo.gr
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Η ψυχόμενη εφοδιαστική αλυσίδα και τα FOOD LOGISTICS 

αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα για την ποιότητα στις 

υπηρεσίες του εμπορίου τροφίμων και ποτών.

Εκθέτες που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς, αποθήκευσης 

και διανομής τροφίμων & ποτών θα δώσουν το «παρών» στην 

εκθεσιακή ενότητα για να προσφέρουν λύσεις σε παραγωγούς 

και εμπόρους που αναζητούν αξιόπιστο συνεργάτη για τη 

διαχείριση της αποθήκευσης και των παραγγελιών τους, εντός 

και εκτός Ελλάδας.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΩΝΕΙ 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Η O.MIND CREATIVES διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα 

των logistics, καθώς διοργανώνει την επιτυχημένη διεθνή 

έκθεση ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS και εκδίδει 

το περιοδικό Supply Chain & Logistics. ∆ίνοντας ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην µεταφορά γνώσης για ένα σύγχρονο 

µοντέλο επιχειρηµατικής ανάπτυξης θα διοργανώσει 

µια εξειδικευµένη ηµερίδα για τα logistics τροφίµων και 

ποτών, για να ενηµερωθούν έµποροι και παραγωγοί για τις 

αποτελεσµατικές εφοδιαστικές αλυσίδες που αποτελούν 

κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας. Οι ηµερίδες αυτές για τα 

food logistics θα γίνουν µε τη συµβολή των φορέων του 

κλάδου της ψυχόµενης εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΗΜΕΡΙΔΑ FOOD LOGISTICS 
& ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

FOOD LOGISTICS

Οι τεχνολογίες που αφορούν την πρωτογενή 

συσκευασία για γαλακτοκομικά, προϊόντα κρέατος 

και κατεψυγμένα τρόφιμα αποτελούν σημαντικό 

παράγοντα για τη σωστή προώθηση των προϊόντων, 

τη διατηρησιμότητα και μεταφορά τους. Όλοι αυτοί 

οι παράγοντες συντελούν στην αποτελεσματική 

συσκευασία. Τα μηχανήματα, οι τεχνολογίες και τα νέα 

οικολογικά υλικά θα παρουσιαστούν σε μια θεματική 

ημερίδα που θα συγκεντρώσει τις πληροφορίες και θα 

παρουσιάσει λύσεις από εταιρείες προμηθευτές της 

αγοράς.

• • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών FOOD LOGISTICS

• • Μεταφορικές Εταιρείες Ψυχόμενων Φορτίων 

• • Ψυγεία Δημόσιας Χρήσης & Αποθήκες 

• • Ράφια Τροφίμων, Αποθήκευσης & Προβολής 

• • Παλέτες, Κιβώτια & Τελάρα Τροφίμων 

• • Χαρτοκιβώτια και Υλικά Συσκευασίας 

• • Ανυψωτικά Μηχανήματα Αποθήκης 

• • Συστήματα Πληροφορικής για τον Κλάδο των Τροφίμων

• • Σήμανση Barcode & Ιχνηλασιμότητα 

• • Επαγγελματικά Οχήματα (Φορτηγά & Van)

• • Θάλαμοι Ψύξης για Οχήματα

ΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
FOOD LOGISTICS

Η εκθεσιακή ενότητα FROZEN FOOD, που φιλοξενείται στην αίθουσα 1, 

θα παρουσιάσει τα εκθέματα και τις λύσεις που ακολουθούν: 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Μια τεράστια γκάμα σύγχρονων εξοπλισμών για τη βιομηχανική ψύξη 

θα παρουσιαστούν στην FROZEN FOOD. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

αποθηκών, θάλαμοι ψύξης, κλιματισμός, ψύξη και ελεγχόμενη 

ατμόσφαιρα, καταγραφικά θερμοκρασίας & υγρασίας και συστήματα 

παρακολούθησης της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και 

ψυχόμενοι θάλαμοι επαγγελματικών οχημάτων, φορτηγών και van, θα 

είναι οι βασικές ενότητες της έκθεσης. 

FOOD LOGISTICS

Υπηρεσίες για τη μεταφορά και αποθήκευση νωπών και κατεψυγμένων 

τροφίμων (cold logistics). Επίσης, υλικά για τη μεταφορά και την 

αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων, όπως ισοθερμικά, τελάρα, isobox 

κ.ά. είναι προϊόντα που μπορεί να βρει κανείς στην έκθεση.

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Κατεψυγμένα τρόφιμα, όπως λαχανικά, κηπευτικά, φρούτα, προϊόντα 

ζύμης, κρέατα, ψάρια, θαλασσινά και έτοιμα γεύματα θα παρουσιαστούν 

από εμπόρους και παραγωγούς. Σε συνδυασμό με τις εκθέσεις MEAT & 

GRILL DAYS και DAIRY EXPO που θα πραγματοποιούνται παράλληλα, η 

µεγάλη γκάµα τροφίµων που θα πρωταγωνιστήσει συνολικά στην έκθεση 

θα προσελκύσει χιλιάδες επαγγελµατίες από το εµπόριο τροφίµων, το 

retail και τη µαζική εστίαση.

Η ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ FOOD LOGISTICS 

ΕΚΘΕΤΕΣ & ΕΚΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
FROZEN FOOD 2022 

• • Λαχανικά & Κηπευτικά

• • Ψάρια & Θαλασσινά

• • Φρούτα

• • Προϊόντα Ζύμης

• • Γλυκά & Παγωτά

• • Κρέατα & Πουλερικά

• • Έτοιμα Γεύματα

ΤΟΜΕΑΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• • Θάλαµοι Ψύξης & Κατάψυξης 

• •  Ψυκτικά Συστήµατα & Ψυκτικές 

Μονάδες

• • Κλιµατισµός & Εξαερισµός

• • Τούνελ Κατάψυξης 

• •  Βιτρίνες Προβολής & Συντήρησης 

Τροφίμων 

• •  Ψυγεία & Καταψύκτες 

Καταστημάτων 

• • Αντιολισθητικά Δάπεδα

• •  Καταγραφικά Θερμοκρασίας & 

Υγρασίας 

• •  Πόρτες Θαλάμων & Ράμπες 

Φόρτωσης

• •  Τεχνικές Εταιρείες Ψυκτικών 

Εγκαταστάσεων 

• • Ποιοτικός Έλεγχος – Πιστοποίηση 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΨΥΞΗΣ



ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Α

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ B

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ C

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ D
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HALL 1

HALL 2

• Εξοπλισμοί & Μηχανήματα Μεταποίησης, Κοπή & Επεξεργασία Κρέατος, Ζύγιση, Συσκευασία, 
Αναλώσιμα, Software, Βιτρίνες Ψυγεία, Ταμειακά Συστήματα, Εξοπλισμοί Κρεοπωλείων
• Εξοπλισμοί Εστιατορίων & Μαζικής Εστίασης (πάγκοι inox,εξοπλισμοί κουζίνας, εστίες, ψησταριές κ.ά.)

• Κρέας & Προϊόντα Κρέατος, Αλλαντικά, Kρεατοσκευάσματα, Προϊόντα Κιμά, Γύρος, Λουκάνικα κ.λπ.
• Eλληνικές Κτηνοτροφικές Μονάδες, Σφαγεία, Αντιπρόσωποι Εξωτερικού, Εμπόριο Κρέατος
• Πρώτες Ύλες, Μπαχαρικά, Πρόσθετα Τροφίμων

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Α

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Β

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ C

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ D

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ E

85 65 42,5 32,5 25 12 15 21 12 15 37,5 40 12 12 12 15 15 15 12 181218

105 120 52,5 52,5 60 32 67,5 202,5 120 67,5

21

48

28

112,5

120

112,5

150 140 160 70 70 42,5 37,5 90 270 160 90 36

1812151812121212

4842

1512211215

30395178102

1515

48

37,542,5

105 120 52,5 52,5 67,5 202,5 52,5 31,5 67,5

36

112 128 56 56 68 60 72 216 56 36 72

36

STAGE 2
MEAT

SEMINARS

STAGE 3
MEAT

EVENTS

ΟΜΑΔΙΚΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

E1

E2 E4 E6 E8 E10
E12 E14 E16 E18 E20 E22

E24
E26 E28 E30 E32 E34 E36 E38 E40 E42 E44

D4

E3

D6

E5

D6A

E5A

D8

E7

D10

E9

D12

E11

D14

E13

D16 D18

E17

D18A

E17A

D20

E19

D20A

E19AE15

D22

E21

D24

E23

C4

D3

C6

D5

C6A

D5A

C8

D7

C10

D9

C12

D11

C16

D15

C18

D17

C20

D19

C14

D13

C14A

D13A

B4

C3

B6

C5

B6A

C5A

B8

C7

B10

C9

B12

C11

B14

C13

B16 B18

C17

B18A

C17A

B20

C15 C19

B22

C21

B24

C23

A4

B3

A6

B5

A6A

B5A

A8

B7

A10

B9

A12

B11

A14
A16

A18

B15

A18A

B15A

A20

B17

A20A

B17A
B13

A22

B19

A24

B21

A3 A5 A7 A9
A11 A13 A15 A17 A19

A21 A23
A25 A27 A29 A31 A33 A35 A37 A39 A41 A43

2
12-14
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A1
A2-B1
A3
A4-A4A-B3-B3A

A5
A6-B5
A7
A8-B7
A9
A10-B9
A11
A12-B11
A13
A14-B13
A15
A16-B15
A17
A18-B17
A19

80
105
25
112,5
12
63,75
18
52,5
19,5
67,5
12
45
15
112,5
18
71,25
12
48,75
15

21
12
16
12
10,5
10,5
15
13,5
16,5
12
12
12
112
120
68
56
72
48
120

76
52
31,5
28
140
150
85
70
45
60
150
95
65
28
35
96
24
15
18

45
15
12
15
18
12
35
15
24
12
12
10,5
10,5
15
27
21
12
15
12

A20
A21
A22
A23
A25
A27
A29
A31
A33
A35
A37
A39
B2-C1
B4-B4A-C3-C3A

B6-C5
B8-C7
B10-C9
B12-C11
B14-B14A-C13-C13A

B16-C15
B18-C17
B19
B20
C2-D1
C4-D3
C6-D5
C8-D7
C10
C12-D11
C14-C14A-D13-D13A

C16-D15
C18-D17
C19
C20
D2
D4
D6
D8

D9
D10
D12
D14
D16
D18
D19
D20
D21
D22
D24
D26
D28
D30
D32
D34
D36
D38
D40

Αρ. Περ. τ.μ. Αρ. Περ. τ.μ. Αρ. Περ. τ.μ. Αρ. Περ. τ.μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ (ΕΜΒΑ∆ΟΝ)

A1
A2-B1
A3
A4-B3
A5
A6-A6A-B5-B5A

A7
A8-B7
A9
A10-B9
A11
A12-B11
A13
A14
A15
A16
A17
A18-A18A-B15-B15A

A19
A20-A20A-B17-B17A

A21
A22-B19
A23
A24
A25
A27
A29
A31
A33
A35
A37
A39
A41

85
112,5
65
105
42,5
120
32,5
52,5
25
52,5
12
60
15
28
21
67,5
12
202,5
15
120
37,5
67,5
40
21
12
12
12
15
18
12
15
15
12

Αρ. Περ. τ.μ. Αρ. Περ. τ.μ. Αρ. Περ. τ.μ.

18
120
112
128
56
56
68
32
60
72
216
56
48
36
72
112,5
105
120
52,5
52,5
67,5
202,5
52,5
36
67,5
36
150
140
160
70
70
42,5
37,5

90
31,5
270
160
90
48
102
78
51
39
30
42,5
15
37,5
12
21
12
15
42
36
48
12
12
12
15
15
12
18
15
12
18

A43
B2-C1
B4-C3
B6-B6A-C5-C5A

B8-C7
B10-C9
B12-C11
B13
B14-C13
B16-C15
B18-B18A-C17-C17A

B20-C19
B21
B22
B24-C23
C2-D1
C4-D3
C6-C6A-D5-D5A

C8-D7
C10-D9
C12-D11
C14-C14A-D13-D13A

C16-D15
C18
C20-D19
C21
D2-E1
D4-E3
D6D6A-E5-E5A

D8-E7
D10-E9
D12
D14

D16-E15
D17
D18-D18A-E17-E17A

D20-D20A-E19-E19A

D22-E21
D24
E2
E4
E6
E8
E10
E11
E12
E13
E14
E16
E18
E20
E22
E23
E24
E26
E28
E30
E32
E34
E36
E38
E40
E42
E44

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ (ΕΜΒΑ∆ΟΝ)

Τυροκομικά Προϊόντα, 
Γαλακτοκομικά Προϊόντα,  
Κρέμες, Γιαούρτια κ.λπ. 

Εξοπλισμοί και Μηχανήματα Τυροκομείων & Βιομηχανιών Γάλακτος
Πρώτες Ύλες, Υπηρεσίες Πιστοποίησης, Μηχανήματα
και Υλικά Συσκευασίας, Κτηνοτροφικοί Εξοπλισμοί 
(αλμεκτικά, παγολεκάνες, ζωοτροφές και βελτιωτικά)

• Θάλαμοι Ψύξης, Βιομηχανική Ψύξη, Καταγραφικά Θερμοκρασίας • Κατεψυγμένα 
Τρόφιμα (θαλασσινά, ψάρια, λαχανικά, φρούτα, προϊόντα ζύμης κ.λπ.) • Iσοθερμικά 
Κιβώτια, Συσκευασία, Isobox κ.ά. • Επαγγελματικά Οχήματα • Food Logistics

FROZEN
FOOD

DAIRY
EXPO

MEAT & GRILL
DAYS
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