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Μαδρίτη, 28 Μαρτίου 2018 

 

Διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων Αlimentaria, Βαρκελώνη, 
16-19.04.2018 

 

Από τις 16 έως τις 19 Απριλίου τ.έ. διοργανώνεται η διεθνής έκθεση τροφίμων και 

ποτών, Alimentaria 2018, στον εκθεσιακό χώρο της Fira Gran Via στη Βαρκελώνη. Η εν 

λόγω έκθεση είναι η μεγαλύτερη μεταξύ όσων πραγματοποιούνται στον κλάδο των 

τροφίμων στην Ισπανία.  

Ειδικά φέτος, λόγω της παράλληλης διεξαγωγής της έκθεσης με την HOSTELCO 

(διεθνής έκθεση για τον εξοπλισμό εστιατορίων και ξενοδοχείων), προβλέπεται ότι η 

επερχόμενη διοργάνωση της Alimentaria θα είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών, με 

ισχυρή διεθνή παρουσία, αυξάνοντας τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας νέες πρακτικές και υιοθετώντας υψηλά επίπεδα 

καινοτομίας. Ως εκ τούτου, ο εορτασμός της Alimentaria με την HOSTELCO αναμένεται 

να ενισχύσει τον τομέα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και της εστίασης, να συμβάλει 

στην ενίσχυση της αξίας της γαστρονομίας, της βιομηχανίας τροφίμων και του τουρισμού 

και να ενθαρρύνει τις επισκέψεις διεθνών αγοραστών και εκθετών.  

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, θα υπάρχει η δυνατότητα να γνωρίσουν οι επισκέπτες 

διαφορετικούς εκθεσιακούς τομείς, όπως, τη σειρά πρωτοβουλιών “The Alimentaria Hub” 

και “The Alimentaria Experience”, καθώς και μια σειρά επιχειρηματικών συζητήσεων 

ανάμεσα σε εκθέτες και επισκέπτες της έκθεσης, όπως το “Food & Drink Business 

Meetings”, μεταξύ άλλων θεματικών.  

Ακόμη, προβλέπονται κέρδη έως και 200 εκ. ευρώ από τις παραπάνω διοργανώαεις, 

ενώ ο αριθμός των επισκεπτών προβλέπεται να φτάσει τους 150.000, 45.000 εκ των 

οποίων προέρχονται από το εξωτερικό. Η διοργανώτρια επιτροπή έχει προσκαλέσει 800 

αγοραστές από χώρες του εξωτερικού, 30% περισσότερους σε σχέση με την 

προηγούμενη διοργάνωση. Ο αριθμός των εκθετών ανέρχεται στους 4.500 και η 

διοργάνωση θα περιλαμβάνει έξι διαφορετικά εκθεσιακά σαλόνια.  

Η χώρα μας συμμετέχει στην Αlimentaria με τις εξής επτά ελληνικές εταιρείες: 

Εconomotechniki, Elbisco Industrial and Commercial Foods, Gristiren, Olymp-

Konstantopoulos, Kourellas, Vamvalis Foods, Viosal, ενώ συμμετοχή πραγματοποιούν 

και οι εδώ εισαγωγικοί οίκοι ελληνικών τροφίμων και ποτών. 

 

 


