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20η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ   ΤΡΟΦ  ΙΜΩΝ    CIBUS   (Πάρμα, 31.8-3.9.2021)  

 Η  Cibus  2021,  είναι  η  πρώτη  μεγάλη  διεθνής  έκθεση  που  πραγματοποιήθηκε  στην  Ιταλία

(πραγματοποιείται συνήθως τον Μάιο), μετά  την πανδημία το 2020. 

Έλαβε χώρα στο  εκθεσιακό κέντρο Fiere di Parma, έκτασης 400.000τμ, στο κέντρο των πόλων της

μεγάλης  παραγωγικής  δραστηριότητας  της  Βόρειας  και  Κεντρικής  Ιταλίας.  Η  επιφάνεια  του

εκθεσιακού χώρου ανήλθε σε 135.000τμ και αναπτύχθηκε σε 7 διαφορετικά περίπτερα, μεγάλης

χωρητικότητας. Στη Cibus 2021 συμμετείχαν  2000 εκθέτες,   οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον

τομέα των τροφίμων και ποτών και της  καινοτομίας και οι επισκέπτες ανήλθαν στις 40.000 εκ των

οποίων 2000 από το εξωτερικό (αριθμός ικανοποιητικός κατά τους διοργανωτές και τους εκθέτες). 

Στη CIBUS 2021,  συμμετείχαν 3 ελληνικές εταιρείες του τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα,   η  ι/εταιρεία  ADONIS  αντιπροσώπευε  τις  ε/γαλακτομικές  εταιρείες  Χώτος  και

Φάρμα Κουκάκη και η ΝEOGAL Ιtalia srl (θυγατρική της ε/ΝΕΟΓΑΛ) που αντιπροσώπευε τον

συνεταιρισμό γαλακτοκομικών προϊόντων Δράμας  ΝΕΟΓΑΛ.

Από τη συνάντηση εκπροσώπων του Γραφείου ΟΕΥ Μιλάνου με τους εκπροσώπους των ανωτέρω

εταιρειών, συγκρατούνται τα ακόλουθα:

    • H  CIBUS θεωρείται η σημαντικότερη έκθεση του τομέα των τροφίμων και ποτών καθώς

απευθύνεται αυστηρά στους επαγγελματίες του κλάδου (buyers, χονδρέμπορους, εισαγωγείς) και

κυρίως στις  μεγάλες αλυσίδες supermarket και στους  μεγάλους  διανομείς (Centrale Acquisti). 

    • Θεωρείται σημαντικότερη σε επίπεδο συμμετοχών και επισκεπτών από την TUTTOFOOD η

οποία  λαμβάνει  χώρα  ανά  διετία  στο  Μιλάνο  (22-25.10.21).  Σημειώνεται  ότι,  το  2019

επισκέφτηκαν  την  έκθεση  CIBUS  39.000  επαγγελματίες  (buyers),   το  30%  των  οποίων

προέρχονταν από 118 χώρες του εξωτερικού και το 30% των ξένων εκθετών προέρχονται από 31

χώρες. Στην  CIBUS 2021, σύμφωνα με τους διοργανωτές, απουσίασαν οι επαγγελματίες (buyers)

από τις ΗΠΑ και την Κίνα, ενώ η προσέλευση από τις χώρες της ΕΕ ήταν ικανοποιητική.

    • To γιαούρτι και η φέτα από την Ελλάδα έχουν παγιώσει τη φήμη τους στην ιταλική αγορά

καθώς  θεωρούνται προϊόντα υψηλής ποιότητας και υγιεινής διατροφής. Η αύξηση των πωλήσεων

που  σημειώθηκε  την  τελευταία  πενταετία,  οδήγησε  τις  μητρικές  εταιρείες  στην  Ελλάδα,  να

ιδρύσουν ιταλικές εταιρείες αντιπροσώπευσης  

           των προϊόντων τους.



    • Παρά τα υψηλά μερίδια στην αγορά του ε/γιαουρτιού και της ε/φέτας, υπάρχουν  μεγάλες

ευκαιρίες για αύξηση των εξαγωγών μας.

    •  Δεν ανησυχούν για την είσοδο προϊόντων από χώρες ανταγωνιστικές (Βουλγαρία,  Δανία)

καθώς τα συγκεκριμένα ε/προϊόντα  έχουν παγιωθεί στη συνείδηση των ι/καταναλωτών ως υψηλής

διατροφικής αξίας και ποιότητας.

Παράλληλα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο  του εκθεσιακού κέντρου, λειτουργούσε η  καινοτόμος

πλατφόρμα  Food  innovation-Start  up,  στην  οποία  συμμετείχαν  12  καινοτόμες   νεοφυείς

επιχειρήσεις  του   αγροδιατροφικού  τομέα.  Πρόκειται  για  μια  επιχειρηματική  πρωτοβουλία  την

οποία  διοργάνωσε  η  Ομοσπονδία  Βιομηχανιών  Τροφίμων   (Federalimentare),   ο  Ιταλικός

Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγικού εμπορίου Ice-Agenzia, o κόμβοs αγροτικής καινοτομίας Le

Village by CA Parma (ιδρύθηκε το 2020 από επιχειρηματίες της περιοχής) και το Πανεπιστήμιο της

Πάρμα.  Η εν λόγω πλατφόρμα

συγκεντρώνει  καινοτόμες ιταλικές και διεθνείς νεοφυείς εταιρείες που έχουν ως στόχο  τη  μείωση

της σπατάλης των τροφίμων και την αειφόρο ανάπτυξη των αγροδιατροφικών συστημάτων.

Επισημαίνεται ότι,  ο αγροδιατροφικός τομέας, από την γεωργική έως την βιομηχανική παραγωγή,

τη  συσκευασία  και  τη  διανομή  του  τελικού  προϊόντος,  αποτελεί  τo  σημαντικότερο  τομέα  της

οικονομίας   της  περιφέρειας  Emilia-Romagna.  Στην  περιοχή εδρεύουν και  δραστηριοποιούνται

4.604  επιχειρήσεις  του  κλάδου  (ΜΜΕ  και  μεγάλες  ιταλικές  και  πολυεθνικές)  .  Η  εν  λόγω

περιφέρεια  της  Β.Ιταλίας,    κατατάσσεται  δεύτερη  ως  προς  τις  εξαγωγικές  επιδόσεις  μετά  τη

Λομβαρδία,  με εξαγωγές που αντιστοιχούν  στα € 61,14 δις (2020). Οι εξαγωγές των προϊόντων

του  αγροδιατροφικού  τομέα  της  εν  λόγω  περιφέρειας,  αποτελούν  το  16%  του  συνόλου  των

ι/εξαγωγών του τομέα.

Επιπλέον,  παράγεται ο  υψηλότερος  αριθμός  προϊόντων ΠΟΠ και  ΠΓΕ (44 προϊόντα ΠΟΠ και

ΠΓΕ) σε σύγκριση με  τις υπόλοιπες περιφέρειες της ΕΕ . Ορισμένα από αυτά είναι τα: Mortadella

di Bologna, prosciutto di Parma, aceto balsamico di Modena, piadina romagnola και parmigiano

reggiano. 

Από την επίσκεψη,  διαπιστώθηκε η απουσία εθνικών εκθετικών περιπτέρων, η τήρηση όλων των

αυστηρών μέτρων υγιεινής και προστασίας κατά του Covid-19, ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών και

σε γενικές γραμμές η επανεκκίνηση της οικονομίας της Β.Ιταλίας.

Τέλος,  το  Γραφείο  ΟΕΥ Μιλάνου  εισηγείται  την  εξέταση  συμμετοχής  ελληνικών  καινοτόμων

νεοφυών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στην έκθεση CIBUSTEC, που πρόκειται να

πραγματοποιηθεί στον ίδιο Εκθεσιακό χώρο στις 24-27/10/2023.


