ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Γραφείο
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

64η Έκθεση Τροφίμων και Ποτών “Summer Fancy Food Show 2018” (Νέα Υόρκη, 30.6 – 2.7.2018)
Πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 30.6 – 2.7 τ.έ. η 64η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και
Ποτών “Summer Fancy Food Show 2018” στο Εκθεσιακό Κέντρο “Jacob Javits ”, της Νέας Υόρκης.
Πρόκειται για τη σημαντικότερη Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών στις Η.Π.Α. και τη
βόρειο Αμερική ευρύτερα, καθώς και μία από τις σημαντικότερες παγκοσμίως.
Η Διεθνής Έκθεσης “Fancy Food Show” διενεργείται δις ετησίως, ήτοι μία φορά τον χειμώνα
στον Άγιο Φραγκίσκο (“Winter Fancy Food Show”) και μία το καλοκαίρι (“Summer Fancy Food
Show”). Η επόμενη (χειμερινή), η οποία σημειώνεται ωστόσο ότι συγκεντρώνει μικρότερο αριθμό
επισκεπτών, θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 13 – 15 Ιανουαρίου 2019.
Στη φετινή “Summer Fancy Food Show”, στην οποία σημειωτέον η Ελλάδα ήταν τιμώμενη
χώρα (“Partner Country”), συμμετείχαν 2.600 εκθέτες από 55 χώρες, ενώ ο αριθμός των
παρουσιαζόμενων προϊόντων ξεπέρασε τα 200.000. Διοργανωτής της Έκθεσης είναι ο φορέας
“Specialty Food Association”, Πρόεδρος του οποίου είναι ο ελληνικής καταγωγής κ. Phil Kafarakis.
Τα επίσημα εγκαίνια της φετινής έκθεσης τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Aγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου, ο οποίος στη συνέχεια, συνοδευόμενος από τον
Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο, τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Ν. Υόρκη κ. Κ.
Κούτρα, τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του “Enterprise Greece” κ. Γ. Στεργιούλη, τον υπογράφοντα και
στελέχη του “Enterprise Greece”, επισκέφθηκε το σύνολο των εκθετών στο εθνικό περίπτερο της
χώρας μας, το περίπτερο της εταιρείας συμβούλων “Great Greek Exports & Trade” και επιλεγμένα
περίπτερα ομογενειακών επιχειρήσεων και συνομίλησε με τους εκθέτες.
Η φετινή ελληνική παρουσία εκδηλώθηκε κατά κύριο λόγο στο Εθνικό Περίπτερο του
“Enterprise Greece”, ενώ υπήρχε επίσης ομάδα Ελλήνων εκθετών, η παρουσία των οποίων
οργανώθηκε από την εταιρεία συμβούλων “Great Greek Exports & Trade”, καθώς και μεμονωμένες
περιπτώσεις περιπτέρων ελληνικών εταιρειών, που διατηρούν θυγατρικές στις ΗΠΑ (Fage USA, Esti
κ.λ.π.). Αισθητή έκαναν και φέτος την παρουσία τους επιχειρήσεις ομογενειακών συμφερόντων, που
διατηρούν το μεγαλύτερο μερίδιο εισαγωγών ελληνικών προϊόντων στις Η.Π.Α.
Το Εθνικό μας Περίπτερο ήταν εξαιρετικά υψηλού επιπέδου, με συμμετοχές 45 εκθετών, oι
οποίοι ως επί το πλείστον διατηρούν παρουσία στην αμερικανική αγορά (κυρίως επιτραπέζιες ελιές και
ελαιόλαδα), αλλά και με νέες εισόδους. Τηρουμένων πάντα των αναλογιών και της οικονομικής
συγκυρίας και δεδομένου μάλιστα ότι η συμμετοχή στην εν λόγω Διεθνή Έκθεση είναι υψηλού
κόστους και οι παρεχόμενες εκ των διοργανωτών υποστηρικτικές υπηρεσίες θεωρούνται οι
ακριβότερες διεθνώς, η επίσημη ελληνική συμμετοχή ήταν από τις πλέον άρτιες.
Επισημαίνουμε ότι οι περισσότεροι Έλληνες εκθέτες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την
αισθητική αρτιότητα και την τοποθεσία του Εθνικού Περιπτέρου, αλλά εκδήλωσαν τον προβληματισμό
τους για το γεγονός ότι υπήρχε χαμηλή προσέλευση επαγγελματιών του χώρου, γεγονός που αποδίδεται
σε μεγάλο βαθμό στη χρονική συγκυρία, καθώς η έκθεση συνέπεσε με την περίοδο εκτεταμένων
αδειών, λόγω του εορτασμού της εθνικής εορτής των Η.Π.Α (4η Ιουλίου).
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ “SUMMER FANCY FOOD 2018”
EΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ - “Enterprise Greece”
1

AGREXPO S.A.

2

AGRINO SA - EV.GE
PISTIOLAS SA

3

AGRO.VI.M. S.A.

4
5

AMALTHIA SA
ATHOS OLIVES SA

6

DEAS S.A.

7

DIMITRA PARPARAS
S.A.

8

EDESMA S.A.

9
10
11
12

ELBISCO
INDUSTRIAL &
COMMERCIAL FOOD
S.A.
EU CURRANTS
EURIMAC S.A.
GEORGIOS
KATSIFAS AVEE

13

GEORGOUDIS S.A.

14

GREAT FLAVORS

15

HAITOGLOU BROS
S.A.

16
17

IDEAL SA
"MAVRIDESCHIMOS"
INAHOS SA-DAIRY
PRODUCTS

18

INTERCOMM FOODS
SA

19

KALAMIDA & CO

20

KIDONAKIS BROS
KOLIOS S.A. GREEK
DAIRY

21

Extra Virgin olive oil, Kalamata olives, Olive Paste, Dried Figs,
Balsamic Vinegar
Rice based semi-ready meals, Rice, Legumes
Extra virgin olive oil pdo Kalamata, extra virgin olive oil, organic
extra virgin olive oil, pure olive oil, pomace oil, olives(Kalamata,
green, black, organic)
Greek edible olives , extra virgin olive oil
Table olives
All type of greek olives (green, Kalamata, black natural, black
oxidized) whole/pitted/stuffed, all type of olive by-product
(bruschettas, olive pastes), various peppers, various spread &
tapenades
Olives pasta, black low salted Confit olives
Traditional Greek and Mediterranean ready meals (Moussakas) and
appetizers (i.e. Tzatziki, Hummus), vegetarian and vegan

Rusks, crackers, biscuits
Currants
Pasta from 100% durum wheat semolina
Spices aromatic herbs, Greek coffee-filter, coffee
Olives, organic olives, olive spreads, stuffed olives, cooking aids,
Mediterranean specialties
Dairy products, olive oil and olive products , nuts
Ηalva, tahini, sesame snacks, wafer rolls, almond butters, sesame
spreads, fruit preserves, fruit & nuts bars, organic products, gluten
free, kosher

Greek natural olive, olive paste, olive oil
Feta cheese p.d.o. ,fresh goat’s cheese, hard cheese, cheese for
grilling, spread cheese, yoghurt, pasta (dry)
Olives, pastes, antipasti, peach & apricot aseptically packed, in tins,
in glass jars, apricot and peach compote in tins and jars & jams syrups
Green Chalkidiki olives ( pitted, whole, sliced, stuffed olives, double
stuffed olives, grilled olives), Kalamata olives (whole , pitted,
sliced)
Extra virgin olive oil, organic extra virgin olive oil
Authentic Greek Feta P.D.O. and all white cheeses from sheep's,
goat's and cow's milk, Kasseri cheese P.D.O., hard and semi hard
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cheeses from sheep's and cow's milk and authentic Greek strained
yogurt from cow's milk
Kalamata olives, green Chalkidiki olives, Amfisis olives, Naupliou
KONSTANTOPOULOS
22
olives, Thassou olives, retail, bulk and horeca packaging, extra
S.A "OLYMP"
virgin olive oil, tapenades
23 LADAS FOODS S.A. High quality Greek table olives
Green table olives, green olives Spanish type (whole/ pitted/ sliced/
stuffed) Kalamon olives (whole/pitted/sliced) black natural
"Amfissis" olives (whole/ pitted/ sliced) black oxidized olives
24 LATROVALIS & CO
confit( whole/ pitted/ sliced) olive paste(tapenade), dried olives,
Thassos olives, natural cracked olives blond natural olives (whole/
pitted/ sliced)
Pdo feta cheese, pdo manouri cheese, pdo kasseri, goat cheese, white
soft cheese, kefalograviera cheese, graviera cheesem other greek
25
MEVGAL S.A.
cheeses, authentic greek yogurt(with fruits/honey/ lactose free), goat
milk yogurt, sheep milk yogurt
Roasted red peppers, roasted yellow peppers, roasted eggplant puree,
steamed beets sliced or cubes, capers, baby gherkins, sun dried
tomatoes (also organic), mixed pickles (zardiniera), vine leaves,
26
NESTOS S.A.
premium Mediterranean grilled vegetables with xv olive oil,
premium Mediterranean vegetables medley, roasted peppers spreads
& dips, grilled & Mediterranean vegetables bruschetta, roasted
vegetables pasta sauces
NIKOLOS
27
ANDRONIKOSOlives, olive oil, dairy products, honey, distillery products (ouzo"MEDITERANEE"
tsipouro-Liqueur) and other Greek products
OLYMPIAN GREEN Extra virgin olive oil, flavored extra virgin olive oil, table olives,
28
S.A.
balsamic vinegars
29
OLYMPION S.A.
Olives, peppers, picked products, antipasti, oils
Canned fruits: peaches, apricots, pears, fruit cocktail, concentrates of
30
P.PAVLIDES SA
fruits: peach, apricot, pear, apple
31
PALIRRIA S.A.
Dolmas, dips, sauces, beans, spreads
PAPAYIANNISBROS Halva, tahini (sesame paste), sesame bars, nut & seeds bars, nut
32
S.A.
butters, sweet spreads, organic tahini, org. halva
33
PEMETE
Table olives
REGINA CON.
Green olives, green olives pitted, green olives stuffed, black olives,
34
IOANNIDIS S.A
Kalamata olives, confit olives
"REGINA"
35
KOURANTIDIS
Honey, jams, sesame bars, traditional greek jellies, Greek delights,
NIKOLAOS
dried fruits
Caramelized nuts (natural & flavors) , caramelized nuts with sesame
36
RIZOS NATS SA
and flavors chocolate products(fruits &nuts)
SANTOWINES 37
SANTORINI
VOLCANIC TERROIR Wine, fava beans, tomatoes, koufeto
Natural Greek olives and olive specialties, olive spreads, extra38 SAPOUNAS & CO S.A. virgin olive oil, wine vinegars with herbs, sun-dried tomatoes,
sauces, organic honey and organic teas
Kalamata olives, black olives, green olives, whole, pitted, sliced,
39
SIOURAS SA
stuffed, olive paste
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40

STAYIA FARM IKE
STYLIS OLIVE
PRODUCERS
COOPERATIVE

41

42

TRIPSAS S.A. OLIVE
COMPANY

43

TRKALINOS GREY
MULLET BOTTARGA

44

TSATSOULIS
BROS.S.A

45

VENUS GROWERS

Honey spreads, sesame seed bean/olive oil
Table olives: green & black natural pdo konse rvolia Stylidas,green
and black organic, green stuffed (jalapenos, almond, natural
pepper),olive paste
Greek olives (Kalamata, black, green, golden, sundried) in different
processing types (whole, pitted, sliced, halves, wedges, stuffed,
tapenade) in various types of containers
Grey mulley bottarga, golden age bottarga , avgotarcho psyche
marinated anchovy fillets, marinated sardine fillets, natural sea
salt fleur de sel
Roasted peppers, green pickled peppers, sundried tomatoes, various
olives, various tapenades, various marmelades, jalapenio peppers,
tomato sauces
Canned peaches , canned fruit cocktail, canned pears, fruits in plastic
clear cups &jars, jellies in plastic clear cups, olives in plastic clear
cups, fruits in flexible pouches, peach – pear puree (single strength
or concentrate)

Ομάδα Περιπτέρων εταιρείας συμβούλων “Great Greek Exports & Trade”

1
2
3

Ε. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ
GALAXY ΟΕ
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2 cheers
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ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΚΡΟΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
OPHELLIA
OLIVE ROOTS LTD
ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
– ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΦΟΙ ΦΑΚΛΑΡΗ ΟΕ – ΑΡΓΟΛΙΣ
ΔΙΟΝΥΣΣΟΣ ΑΒΕΕ
ΝΟΥΣΙΑΣ – ΦΕΤΑ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ
Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ΠΓΕ
ΠΑΓΓΑΙΟΝ
CRETAN OLIVE MILL AE

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Οινικά προϊόντα, νερά
Ξύδι και συναφή προϊόντα, χυμοί
Κοινό πρόγραμμα με Βουλγαρία για
προώθηση τσίπουρου Τυρνάβου και
βουλγαρικής ρακής
Κρόκος Κοζάνης
Ελαιόλαδο, πατέ ελιάς, μαρμελάδες κλπ
Πατέ ελιάς, τουρσιά και συναφή προϊόντα
Μέλι
Μπύρες
Ελιά, Ελαιόλαδο
Οίνος
Φέτα
Oίνος
Eλαιόλαδο, ελιές κλπ
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