ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ

Νηύζζειληνξθ, 16 Οθησβξίνπ 2015
Θέμα: Απολογιζμόρ Γιεθνούρ Έκθεζηρ Σποθίμυν και Ποηών ANUGA 2015- Δλλάδα
ηιμώμενη σώπα, (Κολυνία, 10 -14 Οκηυβπίος 2015)
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10-14 Οθησβξίνπ 2015 ζηελ Κνισλία ε 33 ε δηεζλήο έθζεζε ηξνθίκσλ
θαη πνηώλ Anuga 2015 ζηελ νπνία ε ρώξα καο ήηαλ ε ηηκώκελε ρώξα.
Α. Πεπιγπαθή Έκθεζηρ-ηαηιζηικά ηοισεία
Η έθζεζε Anuga πξαγκαηνπνηείηαη αλά δηεηία θαη είλαη ε κεγαιύηεξε παγθνζκίσο δηεζλήο
έθζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηώλ. Φέηνο ε έθζεζε ζπγθέληξσζε 7.063 εθζέηεο από 108 ρώξεο θαη πεξί
ηνπο 160.000 επηζθέπηεο από 192 ρώξεο, ελώ θαηαιάκβαλε ρώξν πεξίπνπ 284 ρηι. η.κ.. Σα βαζηθά
κεγέζε ηεο έθζεζεο ζεκείσζαλ εθ λένπ άλνδν ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε δηνξγάλσζε ην
2013, κε απνηέιεζκα ε θεηηλή Anuga λα είλαη ε κεγαιύηεξε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη
ζήκεξα σο πξνο ην πιήζνο ησλ εθζεηώλ, ελώ ην ζύλνιν ησλ επηζθεπηώλ επίζεο παξνπζίαζε
αύμεζε.
Όπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, θέηνο απμήζεθε ηόζν ην πιήζνο ησλ εθζεηώλ ηεο
ANUGA αύμεζε (6,6%) θζάλνληαο ηηο 7.063 ζπκκεηνρέο, έλαληη 6.627 ην 2013, όζν θαη ν
αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ, παξνπζηάδνληαο αληίζηνηρα αλνδηθή πνξεία (αύμεζε 3,5%) θαη αλήιζε
ζε 160.000 από 154.562 ην 2013.

Πεγή: AUMA, γηα ζηνηρεία ηνπ 2015 Messe Köln

Ο δηεζλήο ραξαθηήξαο ηεο έθζεζεο εληζρύζεθε πεξαηηέξσ, θαζώο ην 89% ησλ εθζεηώλ
πξνεξρόηαλ από ην εμσηεξηθό, όπσο επίζεο θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ επηζθεπηώλ (68%).
Φέηνο ηηκώκελε ρώξα ηεο έθζεζεο ήηαλ ε Διιάδα θαη ζύκθσλα κε ηελ απνινγηζηηθή έθζεζε ηεο
ANUGA αλαδείρηεθε ε πνηθηινκνξθία ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ ηεο ρώξαο καο. ηελ έθζεζε
παξεπξέζεθε ν Τπνπξγόο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θ. Δ. Απνζηόινπ, ν νπνίνο
ζπλνδεπόηαλ από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Enterprise Greece θ. Υ. ηάηθν θαη ηνλ Γηεπζύλνληα
ύκβνπιν θ.Β. Γόηζε. πκκεηείρε επίζεο ν Πξέζβεο θ. Θ. Γαζθαξόιεο, ν Γεληθόο Πξόμελνο Γξ.
Γειαβέθνπξαο θαη ηα ζηειέρε ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ Νηύζζειληνξθ. Η παξνπζία ησλ ειιεληθώλ
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εηαηξεηώλ ήηαλ γηα αθόκα κία θνξά δπλακηθή θαη αλήιζε ζε 250 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο . Οη
πεξηζζόηεξεο από ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζπκκεηείραλ εληόο ησλ ζπιινγηθώλ πεξηπηέξσλ πνπ
νξγάλσζαλ ε Enterprise Greece θαη νη ειιεληθέο εηαηξείεο PromoSolution θαη GREAT Trade
Exhibitions and Exports Consulting.
ην πιαίζην ηνπ ζεζκνύ Partner Country, ην Enterprise Greece δηνξγάλσζε θαη παξάιιεια
ζπκκεηείρε ζε κία ζεηξά εθδειώζεσλ θαη δξάζεσλ πξνβνιήο ηεο ρώξαο καο θαη ησλ
αληαγσληζηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηεο, ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηώλ.
Β. Δπίζκετη Τποςπγού κ. Δςάγγελος Αποζηόλος
i)Anuga Executive Summit
Ο Τπνπξγόο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θ. Δπάγγεινο Απνζηόινπ ζπλνδεπόκελνο από
ηνλ Πξόεδξν ηνπ Enterprise Greece θ. Υ. ηάηθν θαη ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν θ.Β. Γόηζε
αθίρζε ηελ Παξαζθεπή 9 Οθησβξίνπ 2015 θαη παξεπξέζε ζην ANUGA Executive Summit πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ ίδηα εκέξα ζηελ Κνισλία. Πξόθεηηαη γηα εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηεί ν
ύλδεζκνο ηεο Γεξκαληθήο Βηνκεραλίαο Σξνθίκσλ, ν ύλδεζκνο ηνπ Γεξκαληθνύ Ληαλεκπνξίνπ
Σξνθίκσλ, ν εθζεζηαθόο νξγαληζκόο ηεο Κνισλίαο θαη ην “The consumer goods forum”. Η
ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε απνηειεί θνκβηθό ζεκείν επαθήο δηεζλώλ θαη εζληθώλ θνξέσλ ζηε
ιήςε απνθάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη ηνπ εκπνξίνπ ηξνθίκσλ, όπνπ
ιακβάλνπλ ρώξα ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ.
Κεληξηθό ζέκα ηεο εθδήισζεο ήηαλ : Αεηθόξνο Καηαλάισζε Σξνθίκσλ –κέιινλ ή ςεπδαίζζεζε;
ην νπνίν αλαπηύρζεθε από ηνλ θαζεγεηή θ. Manfred Güllner. Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηνπ
Enterprise Greece απεύζπλε ζύληνκε νκηιία ζηνπο επηθεθαιήο ησλ αλσηέξσ ζπλδέζκσλ θαη
θνξέσλ ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηώλ ηεο Γεξκαλίαο, πνπ είλαη θαη δηνξγαλσηέο ηεο ANUGA,
θαηά ηελ νπνία παξνπζίαζε ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηνπ Enterprise Greece γηα ηελ πξνζέιθπζε
επελδύζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγώλ ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ. ην πιαίζην ηεο
εθδήισζεο, ηα κέιε ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο είραλ ηελ επθαηξία γηα πιεηάδα επαθώλ κε
πςειόβαζκα ζηειέρε ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ.
ii)Δγκαίνια Έκθεζηρ-Anuga Opening Ceremony
Σα εγθαίληα ηεο έθζεζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην άββαην 10 Οθησβξίνπ 2015, από ηνλ Τπνπξγό
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θ. Δπάγγειν Απνζηόινπ θαη ηνλ Γεξκαλό Τπνπξγό
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θ. Christian Schmidt. ηελ ηειεηή έλαξμεο ζπκκεηείρε ε Γηνίθεζε ηνπ
Enterprise Greece, κε ηελ παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ, θ. Υξήζηνπ ηάηθνπ θαη ηνπ Γηεπζύλνληνο
πκβνύινπ, θ. Βειηζζάξηνπ Γόηζε, θαζώο θαη ν Πξέζβεο, θ. Θεόδσξνο Γαζθαξόιεο θαη ν
Γεληθόο Πξόμελνο ζην Νηύζζειληνξθ, θ. Γξεγόξεο Γειαβέθνπξαο. ηα εγθαίληα ζπκκεηείραλ
επίζεο Τπνπξγνί από ηξίηεο ρώξεο, ν εβαζκηώηαηνο Μεηξνπνιίηεο Γεξκαλίαο θ.θ. Απγνπζηίλνο,
δηπισκάηεο, αμησκαηνύρνη, θαζώο θαη εθπξόζσπνη ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θαη πνιηηηθνύ θόζκνπ.
Ο Τπνπξγόο θ. Απνζηόινπ πξαγκαηνπνίεζε νκηιία, όπνπ είρε ηελ επθαηξία λα απεπζπλζεί ζε
ζεζκηθνύο παξάγνληεο θαη επηρεηξεκαηίεο από όιν ηνλ θόζκν, εμαίξνληαο ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ
ζπλερώο εμειηζζόκελνπ αγξνηνδηαηξνθηθνύ ηνκέα ηεο ρώξαο καο σο βαζηθνύ ππιώλα αλάπηπμεο
θαη εμσζηξέθεηαο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηειεηήο ησλ εγθαηλίσλ, ν Έιιελαο Τπνπξγόο καδί κε ηνλ Γεξκαλό
νκόινγό ηνπ θαη ηνπο ππόινηπνπο επηζήκνπο θαηεπζύλζεθαλ ζην Διιεληθό Πεξίπηεξν,
πξαγκαηνπνηώληαο ηελ θαζηεξσκέλε επίζεκε ελαξθηήξηα πεξηήγεζε ζην ρώξν ηεο Έθζεζεο
(ANUGA Official Opening Tour). ηε ζπλέρεηα, νη δύν Τπνπξγνί είραλ ηελ επθαηξία λα
πεξηεγεζνύλ ζηα πεξίπηεξα ησλ Διιήλσλ Δθζεηώλ θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηξόπνπο γηα ηελ
εληαηηθνπνίεζε ηεο δηκεξνύο ζπλεξγαζίαο Διιάδαο – Γεξκαλίαο.
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Σελ ίδηα εκέξα πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλέληεπμε ηνπ θ Τπνπξγνύ ζην θαηαμησκέλν θαη επξέσο
γλσζηό πεξηνδηθό ηξνθίκσλ ζηε Γεξκαλία Lebensmittelzeitung. Πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο
ζπλέληεπμε ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηεο Enterprise Greece θ. Γόηζε ζηελ εθεκεξίδα
Rheinische Post (κεγαιύηεξε εθεκεξίδα Βόξεηαο Ρελαλίαο Βεζηθαιίαο). Γξάζεηο ζηα πιαίζηα
Partner Country θαιύθζεθαλ από γεξκαληθά θαη δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο.
iii) Γιμεπήρ ζςνάνηηζη Τποςπγού Αγπ. Ανάπηςξηρ κ. Αποζηόλος με Γεπμανό ομόλογό ηος
ην πιαίζην ηεο ANUGA πξαγκαηνπνηήζεθε δηκεξήο ζπλάληεζε ησλ Τπνπξγώλ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θ. Απνζηόινπ θαη Schmidt. Από ειιεληθήο πιεπξάο, ζηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ ν
Πξέζβεο θ. Γαζθαξόιεο, ν Πξόεδξνο ηεο Enterprise Greece θ. ηάηθνο θαη ν Γεληθόο Πξόμελνο
ζην Νηύζζειληνξθ θ. Γειαβέθνπξαο. Από γεξκαληθήο πιεπξάο ζπκκεηείραλ νη: Dr. German
JEUB, Γελ. Γ/ληεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο θαη Γηεζλνύο πλεξγαζίαο , Dr. Gerhard RECH,
Γ/ληήο Σκήκαηνο Βηνκεραλίαο Σξνθίκσλ, θ. Jens URBAN, Δθπξόζσπνο Σύπνπ ηνπ γεξκαληθνύ
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη θα Mareike ENDERLE, ζπλεξγάηηδα ηνπ θ. Schmidt. ηε ζπλάληεζε,
ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο δηκεξνύο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ
Διιάδαο θαη Γεξκαλίαο κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ησλ ειιεληθώλ πξντόλησλ ζηε γεξκαληθή θαη
επξσπατθή αγνξά.
iv) «Δλληνική Βπαδιά»
Σν απόγεπκα ηεο ίδηαο εκέξαο, ην Enterprise Greece δηνξγάλσζε κία «Διιεληθή Βξαδηά» ζηνλ
ρώξν γεπζηγλσζίαο ηνπ Διιεληθνύ Πεξηπηέξνπ, όπνπ νη πξνζθεθιεκέλνη είραλ ηελ επθαηξία λα
γεπηνύλ ειιεληθέο γαζηξνλνκηθέο δεκηνπξγίεο θαη εθιεθηό ειιεληθό θξαζί. ηελ εθδήισζε
ζύληνκν ραηξεηηζκό απεύζπλε ν θ. Gerald Böse, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο Koelnmesse,
δηνξγαλώηξηαο εηαηξείαο ηεο Έθζεζεο θαη ν Πξόεδξνο ηεο Enterprise Greece, θ. ηάηθνο, ελώ
αλάκεζα ζηνπο πξνζθεθιεκέλνπο ήηαλ μέλνη αγνξαζηέο, Έιιελεο Δθζέηεο θαη δεκνζηνγξάθνη.
Σε δεύηεξε εκέξα ηεο έθζεζεο, κε κέξηκλα ηνπ Γξαθείνπ καο πξαγκαηνπνηήζεθε
γεπζηγλσζία ζην ρώξν ηνπ ειιεληθνύ πεξηπηέξνπ θαη ελ ζπλερεία γεπζηηθή πεξηήγεζε ζηα
πεξίπηεξα ησλ ειιήλσλ εθζεηώλ κειώλ ηνπ θηλήκαηνο Slow Food Düsseldorf, θαη Köln. ηόρνο
ηεο εθδήισζεο ήηαλ λα ζπκβάιιεη ζηε δηαζπνξά ηεο ειιεληθήο γαζηξνλνκίαο ζε πιαηύηεξν θαη
γαζηξνλνκηθά πνηνηηθόηεξν Γεξκαληθό θνηλό.
Γ. Δλληνική ςμμεηοσή
Η ειιεληθή ζπκκεηνρή αξηζκνύζε θέηνο 250 εθζέηεο, νη πεξηζζόηεξνη εθ ησλ νπνίσλ (πεξίπνπ
118) εληόο ησλ πεξηπηέξσλ ηνπ Enterprise Greece θαη ην brand “Invest in Taste”, ην νπνίν είρε
δηπιό λόεκα, αθελόο ην λόεκα ηεο επέλδπζεο ζην ειιεληθό πξντόλ πνπ θάλεη έλαο αγνξαζηήο,
ιηαλέκπνξνο, θαηαλαισηήο, αιιά ηαπηόρξνλα θαη ηεο πξόζθιεζεο γηα επελδύζεηο ζηνλ θιάδν
ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα.
Οη ζπκκεηνρέο απηέο ππνζηεξίρζεθαλ από Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα ηεο ρώξαο
καο, θαζώο θαη από ηηο Πεξηθέξεηεο Πεινπνλλήζνπ, Ηπείξνπ, Κξήηεο. Καηά ηελ πξαθηηθή θαη
άιισλ ρσξώλ κε κεγάιν αξηζκό ζπκκεηνρώλ ζηελ έθζεζε, πεξίπηεξα ηνπ Enterprise Greece
ππήξραλ ζε πέληε επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: fine food, γαιαθηνθνκηθά, πνηά,
αξηνζθεπάζκαηα/δαραξώδε θαη θαηεςπγκέλα πξντόληα. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εθζεηώλ ήηαλ
ζπγθεληξσκέλν ζην ηκήκα fine food, όπνπ βξηζθόηαλ θαη ην εζηηαηόξην ηνπ Enterprise Greece,
πνπ πξνζέθεξε θάζε κέξα εδέζκαηα από δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο θαη όπνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη παξνπζηάζεηο ειαηνιάδνπ.
εκεηώλεηαη αθόκα όηη επάξηζκε ζπιινγηθή ζπκκεηνρή ππήξμε θαη ππό ηε δηνξγάλσζε ησλ
εηαηξεηώλ Promo Solution θαη GREAT Trade Exhibitions and Exports Consulting ζηηο ζεκαηηθέο
ελόηεηεο fine food,dairy, anuga organic θαζώο θαη επηκέξνπο πεξίπηεξα ζε άιιεο αίζνπζεο ηεο
έθζεζεο.
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Γ. Θεμαηικέρ Δνόηηηερ
Η έθζεζε, όπσο θαη ηηο πξνεγνύκελεο ρξνληέο, ήηαλ ρσξηζκέλε ζε 10 επηκέξνπο ζεκαηηθέο
ελόηεηεο. Σνλ ππξήλα ηεο έθζεζεο απνηέιεζαλ θαη θέηνο ηα πξντόληα fine food, κε
πεξηζζόηεξνπο από ηνπο κηζνύο ζπκκεηέρνληεο εθζέηεο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ
θαηεγνξία (ειαηόιαδν, ειηέο, παξαζθεπάζκαηα θξνύησλ θαη ιαραληθώλ θ.ά.).
Θεμαηική ενόηηηα
Anuga Fine Food
Anuga Meat
Anuga Drinks
Anuga Frozen Food
Anuga Bread & Bakery, Hot Beverages
Anuga Dairy
Anuga Organic
Anuga Food Service, Anuga Retail Tec
Anuga Chilled & Fresh Food
Πνιύ ζεκαληηθέο ελόηεηεο ηεο έθζεζεο είλαη αθόκα απηέο πνπ αθνξνύλ αιιαληηθά /θξέαο,
θαηεςπγκέλα πξντόληα θαη γαιαθηνθνκηθά.
πγθεθξηκέλα, ζηελ Anuga Dairy ζπκκεηείραλ πνιιέο ζεκαληηθέο εηαηξείεο όπσο Alpro,
Andechser Molkerei Scheitz, Andros, Bauer, Delizia, Ehrmann, Emmi, Fage Dairy, Fayrefield
Foods, FrieslandCampina, Hochwald Foods, Zanetti θαη ε κεγαιύηεξε γεξκαληθή
γαιαθηνβηνκεραλία DMK Deutsches Milchkontor, ππήξραλ αθόκα ζπιινγηθέο ζπκκεηνρέο από
Βέιγην, Διιάδα, ΗΒ, Ιξιαλδία, Ιηαιία, Οιιαλδία, Απζηξία, Πνισλία, Διβεηία, Ιζπαλία θαη
Κύπξν.
Ο ραξαθηήξαο ηεο Anuga Drinks παξέκεηλε θαη θέηνο ακεηάβιεηνο, κε ην θπξηόηεξν κέξνο ησλ
ζπκκεηερόλησλ εθζεηώλ λα πξνέξρνληαη από ηνλ θιάδν ησλ κε αιθννινύρσλ πνηώλ – ρπκνί,
αλαςπθηηθά θαη energy drinks - θαη ηελ παξνπζία νίλσλ/νηλνπλεπκαησδώλ λα είλαη πεξηνξηζκέλε,
θαζώο ζηνλ ηνκέα απηό ζεκαληηθόηεξε γεξκαληθή έθζεζε είλαη ε ProWein πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
θάζε ρξόλν ζην Νηύζζειληνξθ. ηε ζεκαηηθή ελόηεηα Anuga Food Service όπσο θαη ην 2013
ζπκπεξηιήθζεθαλ θέηνο, πέξαλ ηνπ ηερληθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ γηα ηελ εζηίαζε, θαη
ηξόθηκα/πνηά.
Δ. Θέμαηα-ηάζειρ
Σα δέθα ζέκαηα – ηάζεηο πνπ αλέδεημε ε θεηηλή έθζεζε ήηαλ: gourmet / πξντόληα ηνπηθήο
παξαγσγήο, ηξόθηκα ραιάι θαη θνζέξ, βηνινγηθά, health & functional, ηξόθηκα γηα ρνξηνθάγνπο,
πξντόληα δίθαηνπ εκπνξίνπ (fair trade), πξώηεο ύιεο, πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη γηα πξώηε
θνξά vegan πξντόληα (πξόθεηηαη γηα πξντόληα ειεύζεξα θξέαηνο θαη ησλ ππνπξντόλησλ ηνπο
(γαιαθηνθνκηθά ή απγά θιπ). Σν θίλεκα veganism (θπηνθαγία) είλαη ε κνξθή ρνξηνθαγίαο πνπ
απνθιείεη ηα γαιαθηνθνκηθά, ηα απγά, ην κέιη, θαη νπνηαδήπνηε άιια ηξόθηκα πνπ πεξηέρνπλ
απηά ή άιια δσηθά πξντόληα.

Σ. Γιαγυνιζμοί, εκδηλώζειρ και ζεμινάπια
Η ANUGA ζπλνδεύηεθε θαη θέηνο από εθηελέζηαην παξάιιειν πξόγξακκα εθδειώζεσλ, forum,
νκηιηώλ θαη δηαγσληζκώλ. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζπγθέληξσζε ν δηαγσληζκόο Taste 15, πνπ
επηθεληξώλνληαη ζηηο θαηλνηνκίεο ζην ρώξν ησλ ηξνθίκσλ, θαζώο θαη ην ζεκηλάξην iFood
Conference.
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Taste 15: http://taste.anuga.de/startseite.html πξηλ από ηελ έλαξμε θαη ηεο θεηηλήο Anuga, κηα
θξηηηθή επηηξνπή απνηεινύκελε από δεκνζηνγξάθνπο ηνπ ρώξνπ ησλ ηξνθίκσλ/πνηώλ επέιεμε
κεηαμύ 1.200 λέσλ πξντόλησλ ηηο 61 θαηλνηνκίεο πνπ μερώξηζαλ κε βάζε θπξίσο ηα θξηηήξηα ηεο
πνηόηεηαο, πξσηνηππίαο, ζπζθεπαζίαο θαη θηιηθόηεηαο πξνο ην ρξήζηε. Σα πξντόληα εθηέζεθαλ
ζε εηδηθό ρώξν ηεο έθζεζεο θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηεο θαη κεηαμύ απηώλ ζπκπεξηιακβαλόηαλ θαη νη
πξάζηλεο ειηέο κε Cranberries θαη ζηαθίδεο ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο Medbest.
Αλαθέξνπκε αθόκα:
1.Σν δηαγσληζκό Koch des Jahres http://www.kochdesjahres.de/ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ θαιύηεξνπ
Γεξκαλνύ chef, πνπ νινθιεξώζεθε ζηηο 12 Οθησβξίνπ ζηελ Anuga
2. ην ζπλέδξην κε ζέκα “ Innovation Food Conference” iFood Conference πνπ δηνξγαλώλεηαη από
ην Γεξκαληθό Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ -German Institute of Food Technologies (DIL)
3. Γηαγσληζκό γηα ηελ αλάδεημε ηνπ θαιύηεξνπ δαραξνπιάζηε ηεο ρξνληάο “Patissier of the Year”
4. Anuga Olive Oil Market, μερσξηζηή παξνπζίαζε ειαηνιάδσλ
5. Wine Special εληόο ηεο Anuga Foodservice, δώλε γεπζηγλσζίαο
7. Anuga Organic Market κε παξνπζηάζεηο ζην ζεκαηηθό πεξίπηεξν γηα ηα βηνινγηθά πξντόληα
8. Anuga Trend Zone, κε παξνπζηάζεηο πνπ αθνξνύλ λέα πξντόληα θαη ηάζεηο ζην ρώξν ησλ
ηξνθίκσλ.
Η. Πποέλεςζη εκθεηών
Η κεγαιύηεξε αξηζκεηηθά ζπκκεηνρή ζηε θεηηλή Anuga ήηαλ, όπσο θαη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα,
ε Ιηαιία: ν αξηζκόο ησλ πεξηπηέξσλ ηηαιηθώλ εηαηξεηώλ ππεξέβε θαη θέηνο ηα 1.000,
μεπεξλώληαο αθόκα θαη ηνλ αξηζκό ησλ πεξηπηέξσλ ηεο δηνξγαλώηξηαο ρώξαο Γεξκαλίαο (769
εθζέηεο). Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ Ιηαιώλ εθζεηώλ ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγηθά πεξίπηεξα, είηε
ζπλνιηθά γηα ηελ Ιηαιία, είηε επηκέξνπο πεξηνρώλ.
Θ. ςμπεπάζμαηα
Οη Έιιελεο εθζέηεο εμέθξαζαλ ζε γεληθέο γξακκέο ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο από ηελ πξνζέιεπζε
πιήζνπο επηζθεπηώλ, επηζεκαίλνληαο όηη ε έθζεζε ηνπο έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπλαληήζεηο ηόζν κε εθπξνζώπνπο γεξκαληθώλ εηζαγσγηθώλ εηαηξεηώλ θαη
αιπζίδσλ ιηαληθήο, όζν θαη κε εκπνξηθνύο επηζθέπηεο από άιιεο ρώξεο. Οη Έιιελεο εθζέηεο ζην
ζύλνιό ηνπο δειώλνπλ επραξηζηεκέλνη από ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη αλαλεώλνπλ ην ξαληεβνύ ηνπο
κε ηελ Anuga ζηελ Κνισλία ην 2017.
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