ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.
Μαδρίτη, 12.03.2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ EXPOLIVA 2019
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Η Expoliva 2019 είναι μία διεθνής έκθεση που γεννήθηκε το 1983, με σκοπό να καταστεί
σημείο αναφοράς για εταιρείες και επαγγελματίες που ασχολούνται αποκλειστικά με την
παραγωγή και εμπορία ελαιόλαδου και τις συναφείς βιομηχανίες. Εκτός από σημαντικό
εκθετήριο προϊόντων, μηχανημάτων και τεχνολογιών που εφαρμόζονται στην
ελαιοβιομηχανία, η Expoliva φιλοξενεί συνέδρια, σεμινάρια και πρακτικές γευσιγνωσίας που
έχουν ως πρωταγωνιστή το ελαιόλαδο.
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η Expoliva θα φιλοξενηθεί για 19η φορά στην ισπανική
πόλη Χαέν, κατά το διάστημα 15-18 Μάϊου τ.έ., στις εγκαταστάσεις της Ifeja. Στον εν λόγω
εμπορικό εκθεσιακό χώρο, θα παρουσιαστούν οι κορυφαίες εταιρείες του κλάδου του
ελαιόλαδου της διεθνούς σκηνής. Το κόστος των εισιτηρίων θα κυμαίνεται από 10 έως 25
ευρώ, ανάλογα με την χρονική περίοδο ισχύος του εισιτηρίου, ενώ ταυτόχρονα θα διατίθενται
και ομαδικά εισιτήρια. Το ωράριο της έκθεσης θα είναι 10:00-20:00 την Τετάρτη, Πέμπτη και
Παρασκευή, ενώ το Σάββατο,18 Μαΐου, η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 17:00.
Για έβδομη συνεχή χρονιά, θα διεξαχθεί παράλληλα η ειδική εκθεσιακή εκδήλωση «Εξαιρετικό
Παρθένο Ελαιόλαδο» (Expoliva Virgen Extra) που έχει σχεδιαστεί ως χώρος έκθεσης υψηλής
ποιότητας ελαίων, με μεγάλη ιδιαιτερότητα του προϊόντος, πολύ εξειδικευμένο στον
προσανατολισμό στην αγορά και, ως εκ τούτου, με εισροή του επαγγελματικού κοινού που
ενδιαφέρεται να γνωρίσει τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που παρήχθησαν από την
προηγούμενη έκθεση.
Επιπρόσθετα, για ένα ακόμη έτος, στο πλαίσιο της έκθεσης θα λάβει χώρα το ΕπιστημονικόΤεχνικό Συμπόσιο Expoliva 2019 (Simposium Científico-Técnico de Expoliva 2019), το οποίο
θα είναι το σημείο συνάντησης για επαγγελματίες, εμπειρογνώμονες και ερευνητές από όλες
σχεδόν τις χώρες παραγωγής. Οι παρουσιάσεις του Συμποσίου αντανακλούν την ιστορία της
τεχνολογικής εξέλιξης με τα πιο σημαντικά ζητήματα για τον κλάδο και τις τελευταίες εξελίξεις
στην καλλιέργεια της ελιάς και την τρέχουσα τεχνολογία του ελαιόλαδου, καθώς τα τελευταία
χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί βαθιές τεχνολογικές αλλαγές στον τομέα.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Expoliva είναι μια έκθεση, η οποία πραγματοποιείται κάθε
δύο χρόνια. Στην τελευταία έκθεση του 2017, συμμετείχαν συνολικά περί τους 340 εκθέτες
και άνω των 923 εταιρειών, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών ανερχόταν σε 52.523 άτομα,
υπερβαίνοντας, κατ' αυτόν τον τρόπο, τους 48.890 επισκέπτες της έκθεσης το 2015. Στην
τελευταία έκθεση υπήρχε παρουσία 62 χωρών, συμπεριλαμβανομένων των 57 καλύτερων
χωρών παραγωγής ελαιόλαδου παγκοσμίως, που προέρχονταν από χώρες που
παρουσίαζαν υψηλή διαφοροποίηση μεταξύ τους, όπως η Αυστραλία, το Μαυροβούνιο, η
Ουρουγουάη, η Ιαπωνία, η Ουκρανία, η Ναμίμπια, η Κίνα, η Χιλή και η Νέα Ζηλανδία.
Στην φετινή διεθνή έκθεση θα υπάρχει και ελληνική παρουσία, με εκθέτες και/ή επισκέπτες
από τη χώρα μας, μεταξύ των οποίων, προς το παρόν, είναι οι ακόλουθοι: ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΦΑΚΗΣ Α.Ε., ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ και Μ. ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
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