
Διεθνής Αγροτική Έκθεση “SIAM” (Μεκνές, 2-7  Μαΐου 2023) 
 

Tο διάστημα μεταξύ 2 και 7 Μαΐου 2023, θα πραγματοποιηθεί, στην πόλη Μεκνές του Μαρόκου, η 15η 
Διεθνής Αγροτική Έκθεση SIAM (Salon International de l’Agriculture au Maroc). Πρόκειται για επιστροφή 
της εν λόγω Έκθεσης, μετά από τριετή αποχή διοργάνωσής της, λόγω των περιοριστικών μέτρων της 
πανδημίας. 
 
Η εν λόγω 6ήμερη Έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Βασιλιά του Μαρόκου, Mohammed VΙ, 
συνδιοργανούμενη από το Υπουργείο Γεωργίας και Αλιείας και τις 12 Περιφέρειες του Μαρόκου, και 
αποτελεί τη σημαντικότερη εκδήλωση της χώρας και της Αφρικής στον αγροτικό τομέα. Καλύπτει τους 
τομείς της γεωργικής παραγωγής, της κτηνοτροφίας, των γεωργικών μηχανημάτων, των αγροτικών 
εφοδίων και πάσης φύσεως εξοπλισμού αγροτικής εκμετάλλευσης. Επιπλέον, περιλαμβάνει πρόγραμμα 
σεμιναρίων στο πλαίσιο της θεματικής της φετινής διοργάνωσης «Green Generation, for a sustainable food 
sovereignty», καθώς και διαγωνισμούς μεταξύ των εκθετών.  
 
Στην φετινή Έκθεση, στην οποία τιμώμενη χώρα θα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, οι διοργανωτές αναμένουν 
την συμμετοχή 1.400 εκθετών (αριθμός ο οποίος έχει ήδη ξεπεραστεί), προερχόμενους από 65 χώρες και 
περίπου 900.000 επισκέπτες, σε μία έκταση 180.000 τ.μ. (εκ των οποίων τα 111.000 τ.μ. στεγασμένη 
επιφάνεια). Κατά τις τρεις πρώτες ημέρες, η Έκθεση προορίζεται μόνον για τους επαγγελματίες επισκέπτες, 
ενώ τις τρεις τελευταίες θα είναι ανοικτή και στο ευρύ κοινό. 
 
Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στην τελευταία διοργάνωση της SIAM, το 2019, συμμετείχαν 1.365 εκθέτες από 
60 χώρες. Στην Έκθεση παρέστησαν 24 επίσημες αποστολές από το εξωτερικό, εκ των οποίων οι 19 με 
επικεφαλής Υπουργούς, και την επισκέφθηκαν 850.000 επαγγελματίες και ιδιώτες, και 595 πιστοποιημένοι 
δημοσιογράφοι. Κατά τη διάρκειά της, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 200 συναντήσεις B2B και 35 
σεμινάρια, υπεγράφησαν 42 συμφωνίες (μεταξύ φορέων, και επιχειρήσεων και κρατικών φορέων) και 
απονεμήθηκαν 35 βραβεία. Το ποσοστό εκθετών που συμμετέχουν σταθερά σε ετήσια βάση φτάνει το 
85%. 
 
Η εν λόγω Έκθεση μπορεί να αποτελέσει μία πολύ καλή ευκαιρία για προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων 
και προϊόντων. Ταυτόχρονα, μέσω επαφών με δυνητικούς πελάτες και λοιπούς εκθέτες, οι συμμετέχοντες 
θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα της μαροκινής αγοράς και του διεθνούς 
ανταγωνισμού. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, δεδομένων των επιχειρηματικών και συναλλακτικών ηθών 
που επικρατούν στο Μαρόκο, οι άμεσες, δια ζώσης, επαφές διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο για την 
εκκίνηση και εξέλιξη των οικονομικών συνεργασιών με μαροκινές επιχειρήσεις και φορείς. 
 
Όπως μας πληροφόρησαν οι  διοργανωτές της Έκθεσης, για οργανωτικούς λόγους, η εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Έκθεση θα πρέπει να γίνει έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2023.  
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