
________________________________________________ 
Hellenic Trade Centre, P.O. Box 7706, Dubai, U.A.E., tel: 00971 4 2272106, fax: 00971 4 2272253, 

email: ecocom-dubai@mfa.gr   
url: https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/829 

 

 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ Η.Α.Ε 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΝΤΟΥΜΠΑΙ 

  

  

  
   

 

 

Ντουμπάι, 31 Μαρτίου 2022 

 

 

Συμμετοχή Ελλήνων Εκθετών σε Gulfood 2022 (Dubai, 13-17.02.2022) – 

Διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμήν Ελλήνων Εκθετών 

 

Σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του Ντουμπάι, την περίοδο 

13-17.02.2022, η 27η διοργάνωση της Διεθνούς Εκθέσεως Gulfood (http://www.gulfood.com/). Πρόκειται για 

τη σημαντικότερη διοργάνωση στον κλάδο των τροφίμων και ποτών στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη 

περιοχή. 

Τα εγκαίνια της Έκθεσης πραγματοποίησε ο Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Πρόεδρος, μεταξύ 

άλλων, και του Dubai World Trade Centre Authority (DWTCA) και η Mariam Al Mheiri, Υπουργός Κλιματικής 

Αλλαγής και Περιβάλλοντος. 

 Σύμφωνα με προσφάτως δημοσιευμένα στοιχεία των διοργανωτών, η φετινή Έκθεση προσέλκυσε 

περισσότερους από 4.000 εκθέτες, από 120 χώρες, ενώ εκτιμάται ότι την επισκέφτηκαν περί τους 100.000 

επισκέπτες από 200 χώρες. Εν συγκρίσει με το 2020, τα μεγέθη της Έκθεσης ήταν σαφώς αυξημένα, 

καταδεικνύοντας την επιστροφή στη σχεδόν κανονική λειτουργία της Έκθεσης μετά την πανδημία.  

Ως προς την κλαδική δομή της έκθεσης, ο συνολικός εκθεσιακός χώρος, που ανήλθε περίπου σε 100.000 

τετραγωνικά μέτρα, συμπεριέλαβε 7 θεματικές αίθουσες: (α) ποτά/αναψυκτικά, (β) γαλακτοκομικά, (γ) λίπη & 

έλαια, (δ) όσπρια, σιτηρά & δημητριακά (ε) κρέατα & πουλερικά  (στ) προϊόντα υγείας & ευεξίας (βιολογικά, 

χωρίς γλουτένη, εμπλουτισμένα τρόφιμα κλπ.) και (στ) πολλαπλές κατηγορίες προϊόντων. 

Η Enterprise Greece ανέλαβε την οργάνωση της εθνικής αντιπροσωπείας και φέτος με επικεφαλής της 

αποστολής τον ΓΓ ΔΟΣ & Εξωστρέφειας και Πρόεδρο του Οργανισμού, κ. Ιωάννη Σμυρλή. Δυναμική 

επιστροφή εν συγκρίσει με το 2020 (6 έλληνες εκθέτες) κατέγραψε η ελληνική συμμετοχή, οποία συμπεριέλαβε 

συνολικά 36 Εκθέτες (35 εκ των οποίων υπό το εθνικό περίπτερο της EG), η οποία όμως δεν έφτασε στα επίπεδα 

του 2019 (77 έλληνες εκθέτες). Επισημαίνεται ότι 9 ελληνικές εταιρείες συμμετείχαν για πρώτη φορά στην 

έκθεση, ενώ από το σύνολο των 36 εταιρειών, οι 15 έχουν ήδη παρουσία στην εμιρατινή αγορά είτε με το δικό 

τους brand είτε με ιδιωτική ετικέτα.  

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Έλληνες εκθέτες με περίπτερα για τα Προγράμματα Προώθησης 

Ευρωπαϊκών Αγροτικών Προϊόντων σε Τρίτες χώρες: Chick Leaders (πουλερικά, Αγροτικός Πτηνοτροφικός 

Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος), European Rice (ρύζι, Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης ΑΕ) και 

Delicious Fruits (νωπά φρούτα, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ημαθίας).  

Επίσης, στην έκθεση υπήρχαν και τα multi προγράμματα της ΕΕ, τα οποία διαχειρίζεται αποκλειστικά η 

ΕΕ, EU Bee-Honey (μέλι, συμμετοχή Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Θάσου) και Eurogreen (φρέσκα 

λαχανικά, φορέας από Ρουμανία). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική συμμετοχή, παρά το μικρότερο μέγεθός της εν συγκρίσει με άλλες 

χώρες, διέθετε την πλειονότητα των περιπτέρων στην κύρια αίθουσα τροφίμων σε πολύ προνομιακή κεντρική 

θέση. Τα περίπτερα ήταν καλαίσθητα,  διέθεταν πολύ καλό φωτισμό και βαμμένα με φωτεινά χρώματα, κυρίως 

άσπρο-μπλε. Επίσης, το brand «Greece» είχε δεσπόζουσα θέση σε κάθε περίπτερο και συνεπώς προβεβλημένη 

διακριτή θέση.  

Κ. ΓΓΔΟΣ & Εξωστρέφειας και κ. Πρέσβυς, συνοδευόμενοι από τα στελέχη του Γραφείου μας, καθώς 

και τα στελέχη της Enterprise Greece, επισκέφθηκαν τα περίπτερα όλων των ελληνικών επιχειρήσεων. Κατά 

τις συνομιλίες του με τους Έλληνες εκθέτες, κ. Σμυρλής ευχήθηκε καλή επιτυχία και εξέφρασε την ετοιμότητα 
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του ΥΠΕΞ και των υπηρεσιών του για αρωγή στις ελληνικές επιχειρήσεις στις εξαγωγικές προσπάθειες τους. 

Από τις επαφές μας με τους Έλληνες εκθέτες, σταχυολογούμε τα εξής: 

Κατά επίσκεψή μας σε περίπτερα Ελλήνων Εκθετών και την αναλυτική ενημέρωσή μας για τη 

δραστηριότητα και τα προϊόντα τους, παρεσχέθησαν από πλευράς μας εξατομικευμένες πληροφορίες για την 

εδώ αγορά, σε συνέχεια προηγούμενης αποστολής ειδικού ενημερωτικού υλικού και καταλόγων εταιρειών του 

κλάδου τροφίμων & ποτών. Επισημαίνεται ότι η πλειονότητα των εκθετών έμειναν ικανοποιημένοι από την 

ποιότητα της επισκεψιμότητας των περιπτέρων τους, αναφέροντας ότι το κοινό προσέλευσης ήταν πιο 

«στοχευμένο» συγκριτικά με την περίοδο προ-κορωνοϊού. Επίσης, πολλοί εκθέτες δήλωσαν ότι θεωρούν την 

αγορά των ΗΑΕ ως εξαγωγικό κόμβο και ως άνοιγμα εισόδου σε άλλες αγορές του Κόλπου, της Κεντρικής 

Ασίας και της Ανατολικής Αφρικής, καθώς στην έκθεση προσέρχονται πολλοί δυνητικοί πελάτες από τις 

γειτονικές χώρες.  

Σε γενικές γραμμές, οι εκθέτες παρουσιάστηκαν αρκετά αισιόδοξοι, θεωρώντας ότι οι δυνατότητες της 

εξαγωγικής τους δράσης θα επιστρέψουν στην κανονικότητα. Επίσης, σημείωσαν χαρακτηριστικά ότι σε σχέση 

με τις άλλες Διεθνείς εκθέσεις τροφίμων προ λίγων μηνών, η Gulfood ξεπέρασε τις προσδοκίες τους από άποψη 

επισκεψιμότητας. 

Σημειώνεται ότι στις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού χώρου, πραγματοποιήθηκε στις 14.02.2022 από το 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ντουμπάι εκδήλωση δικτύωσης και παρουσίασης του κλάδου 

τροφίμων-ποτών του Ντουμπάι «Gulfood Breakfast Briefing», στην οποία συμμετείχαν αρκετοί Έλληνες 

εκθέτες. 

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι σε περιθώριο Έκθεσης και σε πλαίσιο υλοποίησης ανωτέρω Προγραμμάτων 

Προώθησης Ευρωπαϊκών Αγροτικών Προϊόντων σε Τρίτες χώρες, έλαβαν χώρα οι κάτωθι δράσεις, σε οποίες 

συμμετείχε Επικεφαλής Γραφείου μας: 

-European Rice, εκδήλωση τύπου/επίδειξη μαγειρικής, 12.02.2022, Ξενοδοχείο Radisson Blu και B2B 

επαγγελματικά δείπνα σε γνωστά εστιατόρια στο Dubai (13-17.02.2022)  

-Chickleaders, 2 εκδηλώσεις τύπου, 13.02.2022 (εστιατόριο Efzin Dubai) & 16.02.2022 (εστιατόριο Efzin 

Expo). 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το απόγευμα της Έκθεσης διοργανώθηκε από την Enterprise Greece σε 

εστιατόριο “Efzin” ελληνικού Περιπτέρου σε Expo2020 Dubai εκδήλωση προς τιμήν των Ελλήνων εκθετών 

και συνεργατών τους. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο ΓΓΔΟΣ και Εξωστρέφειας και Γενικός Επίτροπος της Ελλάδας 

σε Expo, κ. Ι. Σμυρλής, ο οποίος τόνισε τη σημασία της ελληνικής γαστρονομίας, επισημαίνοντας ότι στην 

παρούσα φάση η ελληνική γαστρονομία θεωρείται τάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως αποδεικνύει και 

η εγκαινίαση πολλών νέων εστιατορίων ελληνικής κουζίνας κατά τα περασμένα έτη στα ΗΑΕ και ιδίως στο 

Ντουμπάι.  
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