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 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
      Άγιος Φραγκίσκος, 30 Ιανουαρίου 2018 

 
  Διεθνής εμπορική έκθεση τροφίμων & ποτών Winter Fancy Food Show, 21-23/01/2018  
     
      

 

    Η φετινή διοργάνωση της διεθνούς έκθεσης τροφίμων & ποτών Winter Fancy Food Show 
(WFFS) πραγματοποιήθηκε από τις 21-23/01 στο Εκθεσιακό κέντρο Moscone στην πόλη του Αγίου 
Φραγκίσκου. Η ετήσια αυτή έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά σε εμπορικό κοινό και θεωρείται η 
σημαντικότερη των ΗΠΑ στο χώρο του λεγόμενου specialty food (προϊόντα τύπου delicatessen, 
gourmet), μαζί με την αντίστοιχή της Summer Fancy Food Show (SFFS) που πραγματοποιείται κάθε 
καλοκαίρι στην Νέα Υόρκη. Οι δύο αυτές εκθέσεις διοργανώνονται από τη Specialty Food Association 
(www.specialtyfood.com, STA), η οποία ιδρύθηκε το 1954 και αριθμεί 3.600 μέλη (παραγωγούς, 
εισαγωγείς, διανομείς και εν γένει επιχειρηματίες του κλάδου των τροφίμων και ποτών). Πρόεδρος  της 
STA είναι ο Ελληνοαμερικανός κ. Phil Kafarakis, ο οποίος ανέλαβε τη θέση αυτή στα μέσα του 2016 
προερχόμενος από την Εθνική Ένωση Εστιατορίων (National Restaurant Association, 
www.restaurant.org, 500.000 μέλη) και με πρότερη μακρόχρονη εμπειρία στον κλάδο των τροφίμων.  

 

Στην φετινή WFFS συμμετείχαν ως εκθέτες 1.400 εταιρείες, ενώ δέχθηκε 25.000 επισκέπτες. 
Οι εταιρείες που έλαβαν μέρος ως εκθέτες προέρχονταν κυρίως από τις ΗΠΑ (350 εταιρείες από την 
Καλιφόρνια), αλλά και από 32 χώρες του εξωτερικού. Από τις τελευταίες, 14 χώρες συμμετείχαν με 
εθνικό περίπτερο. Τα πλέον προβεβλημένα και με πολυάριθμες συμμετοχές περίπτερα ήταν αυτά της 
Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του Καναδά, της Γαλλίας και της Ισπανίας. Η ελληνική συμμετοχή 
διοργανώθηκε μέσω της εταιρείας Great Greek Exports and Trade (www.greatexhibitions.gr), η οποία 
τελεί υπό τη διεύθυνση του κ. Αλκιβιάδη Καλαμπόκη (πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΕ και 
Προέδρου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης). Η ελληνική συμμετοχή αριθμούσε 7 εταιρείες και 3 
χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα (Great Flavors, European Currants, Olive You), ως εξής: 

 
Olive You, www.oliveyou-eu.eu, ελιές   
European Currants,  www.eu-currants.eu, σταφίδες   
Great Flavors,  www.greatflavors.eu, τυρί, ελαιόλαδο, ελιές 
Vamvalis Foods, www.vamvalisfoods.com, ξηροί καρποί, παστέλια, μπάρες δημητριακών 
Dionyssos SA,  www.dionyssos-wine.gr, οίνος  
Greek Family Farm, www.familyfarm.gr, τυροκομικά προϊόντα 
Agricultural Cooperatives’ Union S.A., www.pesunion.gr, σταφίδες, ελαιόλαδο 
Georgoudis SA  www.olives.gr, ελιές   
Siouras SA  www.siouras.gr, ελιές   
Tripsas SA  www.tripsas.gr, ελιές   
 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Olive You συμμετείχε στην έκθεση η ΠΕΜΕΤΕ (Πανελλήνια Ένωση 
Μεταποιητών Τυποποιητών Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών, www.pemete.gr), ενώ στο πλαίσιο του 
Great Flavors η Κτηνοτροφική Μαγνησίας Α.Ε. (Greek Family Farm, www.familyfarm.gr). 

http://www.specialtyfood.com/
http://www.restaurant.org/
http://www.greatexhibitions.gr/
http://www.oliveyou-eu.eu/
http://www.eu-currants.eu/
http://www.greatflavors.eu/
http://www.vamvalisfoods.com/
http://www.dionyssos-wine.gr/
http://www.familyfarm.gr/
http://www.pesunion.gr/
http://www.olives.gr/
http://www.siouras.gr/
http://www.tripsas.gr/
http://www.pemete.gr/
http://www.familyfarm.gr/
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Η ελληνική συμμετοχή αποτελείτο από καλαίσθητα και λειτουργικά περίπτερα με δυνατότητα 
γευστικής δοκιμής και δειγματισμού των ποιοτικών προϊόντων των συμμετεχουσών εταιρειών. Το 
γεγονός ωστόσο ότι ο αριθμός των εκθετών ήταν υποπολλαπλάσιος και συνεπώς καταλάμβανε 
μικρότερη έκταση σε σχέση με τους εκθέτες χωρών-ανταγωνιστών μας είχε ως αποτέλεσμα η 
παρουσία της χώρας να εμφανίζεται συγκριτικά περιορισμένη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
δυναμικής παρουσίας άλλων χωρών αποτελούν η ιταλική συμμετοχή με εθνικό περίπτερο με 50 
εταιρείες και το γαλλικό περίπτερο με 40 εταιρείες. Η παρουσία των άλλων χωρών ήταν πιο αισθητή 
στην έκθεση, καθώς αφ’ ενός καταλάμβαναν μεγάλη επιφάνεια και παρουσίαζαν διευρυμένη ποικιλία 
προϊόντων, αφ’ ετέρου ήταν αναγνωρίσιμη ως εθνική συμμετοχή από μεγάλου μεγέθους διαφημιστικές 
αφίσες των εκάστοτε εθνικών φορέων σε περίοπτη θέση. Εξάλλου, εντοπίζονται ολοσέλιδες 
διαφημιστικές καταχωρήσεις για τις συμμετοχές της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας κ.α. στις 
εκδόσεις της έκθεσης (κατάλογος εκθετών, ημερήσια εφημερίδα, περιοδικό Specialty Food Magazine.  

Επίσης υπήρξε και η μεμονωμένη ελληνική παρουσία, της εταιρείας Haitoglou Bros 
(www.haifoods.com) με μακεδονικό χαλβά και συναφή προϊόντα. Επιπλέον συμμετείχαν οι 
αμερικανικές θυγατρικές ελληνικών εταιρειών όπως η ΦΑΓΕ (Fage USA Dairy Industry, 
www.usa.fage.eu), η ΗΠΕΙΡΟΣ (Epiros USA LLC, www.epiros.gr) και η ΓΑΙΑ (Gaea North America 
LLC, www.gaeaus.com). Ελληνικά προϊόντα παρουσιάζονταν επίσης στα περίπτερα εισαγωγέων 
όπως Mani Imports (www.maniimports.com) και Blue Marble Brands (www.bluemarblebrands.com). 
Σημειώνουμε ότι εντοπίσαμε και περίπτερα αμερικανικών εταιρειών με προϊόντα που παράγονται στις 
ΗΠΑ για τα οποία οι εταιρείες χρησιμοποιούν τον χαρακτηρισμό “Greek”. Ενδεικτικό παράδειγμα 
αποτελεί η εταιρεία Ellenos (www.ellenos.com) με έδρα το Seattle που παράγει γιαούρτι, το οποίο 
χαρακτηρίζει στη συσκευασία ως “real Greek yoghurt”. Το γιαούρτι αυτό διατίθεται στην κυρίαρχη 
αλυσίδα σούπερ  μάρκετ Whole Foods, η οποία ανήκει στην Amazon. Επίσης, εντοπίσαμε αρκετά 
προϊόντα λευκού τυριού που φέρουν την επωνυμία «φέτα» στην συσκευασίας τους, όπως η “Odyssey 
Feta” της αμερικανικής εταιρείας Klondike Cheese Company (www.klondikecheese.com), σύμφωνα με 
την γνωστή - παραπλανητική για το κοινό - πρακτική που χρησιμοποιούν πολλές εταιρείες στις ΗΠΑ 
και άλλες τρίτες χώρες στις συσκευασίες των λευκών τυριών τους. 

Τα προϊόντα που παρουσιάστηκαν εν γένει στην έκθεση ανήκουν στις συνήθεις 
παραδοσιακές κατηγορίες (γαλακτοκομικά, αλλαντικά, προϊόντα άρτου κλπ). Εντούτοις στην έκθεση 
κυριάρχησαν πολυάριθμα καινοτόμα προϊόντα που παρουσιάζονταν και εκτός των ειδικών τμημάτων  
“New Brands on the Shelf”, “What’s hot – What’s new” και “Incubator Alley”. Η παρουσία των 
προϊόντων αυτών στην έκθεση αντικατοπτρίζει την ζήτησή τους στην αμερικανική αγορά. Πρόκειται 
για προϊόντα υγιεινής διατροφής, π.χ. χωρίς ζάχαρη, χωρίς γλουτένη, χωρίς λακτόζη, χυμοί, σούπες, 
μπάρες δημητριακών, μπαχαρικά, μυρωδικά, σνακς, υποκατάστατα κρέατος κ.α., και με οικολογική 
διάσταση, π.χ. fair trade, non GMO κ.α. 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκε σειρά ποικίλων εκδηλώσεων, ομιλιών, 
βραβεύσεων, διαγωνισμών κλπ., π.χ. Leadership Awards Ceremony, Foodservice Pitch Competition 
Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εκδηλώσεις αυτές λειτουργούν κατ’ εξοχήν ως ευκαιρίες δικτύωσης, όπως 
διαπίστωσε η υπογράφουσα από την παρακολούθηση ορισμένων εξ αυτών. Μετά το πέρας των 
διαφόρων εκδηλώσεων το κοινό έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους ομιλητές, τους 
βραβευθέντες, ή τα μέλη της κριτικής επιτροπής αντίστοιχα, οι οποίοι στη γενική περίπτωση είναι 
εξέχοντα μέλη του κλάδου των τροφίμων & ποτών (εισαγωγείς, διανομείς, στελέχη αλυσίδων 
καταστημάτων κλπ).  

Σε περίοπτη θέση στην έκθεση παρουσιάζονταν όλα τα προϊόντα που διακρίθηκαν με  το 
ιδιαίτερου κύρους βραβείο καινοτομίας Sofi (Specialty Outstanding Food Innovation) Award 2017 
(https://www.specialtyfood.com/awards/sofi/winners/) και επελέγησαν ανάμεσα σε 3.000 συμμετοχές 
μέσω τυφλής δοκιμής από ομάδα 62 ειδικών. Η συγκεκριμένη διάκριση δίνει ευρεία προβολή στα 
βραβευθέντα προϊόντα καθώς, όπως παρατηρήσαμε, οι εταιρείες το χρησιμοποιούν κατά κόρον για 

http://www.haifoods.com/
http://www.usa.fage.eu/
http://www.epiros.gr/
Grafeio-OEY-San-Francisco/Outgoing/Gr-OEY-initiated/www.gaeaus.com
http://www.maniimports.com/
http://www.bluemarblebrands.com/
http://www.ellenos.com/
https://www.specialtyfood.com/awards/sofi/winners/
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την προβολή τους είτε στα περίπτερά τους στην έκθεση είτε σε διαφημιστικές καταχωρήσεις σε 
κλαδικά περιοδικά. Στα φετινά βραβευθέντα συμπεριλαμβάνονται και τα εξής ελληνικά προϊόντα: 
- Στραγγιστό βιολογικό γιαούρτι με φρέσκες κλεμεντίνες της εταιρείας Kourellas Dairy USA, 
www.kourellas.com  
- Άνθη άγριoυ θυμαριού της εταιρείας Hellenic Farms LLC, www.hellenicfarms.com  
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες οφείλουν να υποβάλλουν υποψήφια προϊόντα τους για τη συμμετοχή στον 
επόμενο διαγωνισμό των βραβείων Sofi Awards έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018. Περισσότερες 
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον εξής διαδικτυακό τόπο:  

https://specialtyfood.secure-platform.com/a/#Timeline 
 
Στο περιθώριο της έκθεσης υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της STA και της Helexpo 

για την συμμετοχή της πρώτης στην φετινή ΔΕΘ. Μνημόνιο συνεργασίας έχει επίσης υπογραφεί 
μεταξύ του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και της STA τον Δεκέμβριο του 2017. Το 
Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο μέσω του τμήματός του Trade USA δραστηριοποιείται στην 
συμβουλευτική εξαγωγών και τη διοργάνωση συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις για ελληνικές 
εταιρείες, μέλη του Επιμελητηρίου, που ενδιαφέρονται για την αμερικανική αγορά. Το Trade USA 
συνεργάζεται στενά με την εταιρεία Registrar Corp (www.registrarcorp.com), η οποία εξειδικεύεται 
στην προετοιμασία εταιρειών του εξωτερικού προκειμένου τα εισαγόμενα στην αμερικανική αγορά 
προϊόντα τους να τηρούν τις προδιαγραφές που θέτουν τα αρμόδια όργανα της Food & Drug 
Administration (FDΑ). Τα σχετικά διαδικτυακά σεμινάρια της εν λόγω εταιρείας είναι ελεύθερα 
διαθέσιμα στον εξής σύνδεσμο:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7AP6qA_noEvU6OfDovRYXjUVUWDIgQds 

 

Η Summer Fancy Food Show θα πραγματοποιηθεί από 30 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου τ.ε. στη Νέα 
Υόρκη, ενώ η επόμενη Winter Fancy Food Show από 13 έως 15 Ιανουαρίου 2019 στον Άγιο 
Φραγκίσκο. 

 Ακολουθούν φωτογραφίες από την έκθεση: 

 

 

 

http://www.kourellas.com/
http://www.hellenicfarms.com/
https://specialtyfood.secure-platform.com/a/#Timeline
http://www.registrarcorp.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7AP6qA_noEvU6OfDovRYXjUVUWDIgQds
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