
                                                                                                   

2 Επαγγελματικές εκθέσεις μαζί  
για τα προιόντα κρέατος και γάλακτος, την ελληνική κτηνοτροφία, το χονδρεμπόριο 

 

           
 

       

Αθήνα, 3 Ιουλίου  2014 

 

ΠΡΟΣ: Επιμελητήριο Σερρών      

ΥΠΟΨH: Προέδρου κ. Χ. Μεγκλα 

ΚΟΙΝ/ΣΗ: Α’ Αντιπροέδρου κ. Δ. Γιαννάκη 

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 2 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ MEAT DAYS 2014 και DAIRY EXPO 2014, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, στο METROPOLITAN EXPO στην Αθήνα. 

 

 

Αξιότιμε κύριε Μεγκλα, 

 

Η εταιρεία μας omindcreatives, εταιρεία διοργάνωσης επαγγελματικών εκθέσεων και 

έκδοσης κλαδικών περιοδικών, διοργανώνει 2 σημαντικές εκθέσεις που απευθύνονται 

σε επαγγελματίες με βασική ενασχόλησή τους την παραγωγή και εμπορία προϊόντων 

κρέατος και γάλακτος. Πρόκειται για τη 3
η
 διοργάνωση της έκθεσης για το κρέας και 

τα προϊόντα του, με τίτλο “MEAT DAYS 2014” και την 2
η
 έκθεση για τη 

Γαλακτοκομία και Τυροκομία με τίτλο “DAIRY EXPO 2014”.  

Η έκθεση πραγματοποιείται 1 – 2 – 3 Νοεμβρίου 2014 στο νέο εκθεσιακό κέντρο 

METROPOLITAN EXPO, στην Αθήνα στο διεθνές αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. 

 

Η τελευταία διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε 2-4 Νοεμβρίου 2013, στέφθηκε με 

απόλυτη επιτυχία. 25.000 επαγγελματίες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και 130 

εκθέτες είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν στην Αθήνα το 3μερο της έκθεσης.  

Δείτε εδώ το video της έκθεσης: http://www.youtube.com/watch?v=IXUOxkSxtUM  

 

Για τη φετινή διοργάνωση οι προβλέψεις είναι πολύ θετικές και αναμένεται να 

ξεπεράσουν οι συμμετοχές τις 200 εταιρείες, ενώ αναμένονται περισσότερες από 

30.000 επισκέπτες από Ελλάδα και εξωτερικό 

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε οργανωμένα και συνολικά και να δώσετε την 

ευκαιρία σε μικρούς και μεσαίους παραγωγούς να συμμετέχουν στην έκθεση, και να 

έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τις πωλήσεις τους ερχόμενοι σε επαφή με 

επαγγελματίες όλης της χώρας που επιθυμούν να αγοράσουν τα προϊόντα τους. 

Προϊόντα κρέατος, αλλαντικά, παραδοσιακά τυροκομικά και γαλακτοκομικά 

έχουν θέση στο εκθεσιακό αυτό γεγονός. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IXUOxkSxtUM


Έχοντας ήδη επικοινωνήσει με πολλούς παραγωγούς από το νομό σας, έχουμε 

λάβει θετικά μηνύματα και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για να συμμετέχουν στην 

έκθεση σε συνδυασμό με την όποια οικονομική ενίσχυση μπορέσετε να τους 

παρέχετε. 

 

Η εταιρεία μας, μπορεί να σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την 

εκθεσιακή προβολή όσων ενδιαφερθούν να συμπεριληφθούν στο περίπτερο του 

επιμελητηρίου, παρέχοντάς σας την εκθεσιακή δομή, ψυγεία – βιτρίνες, 

επίπλωση, σήμανση και ότι άλλο χρειαστείτε. 

 

 

Ενδεικτική οικονομική πρόσφορά: 

 

Περίπτερο 25 τετραγωνικών μέτρων (για συμμετοχή 6 έως 8 εταιρειών) 

 

Συμπεριλαμβάνει τον εξής εξοπλισμό: 

 

 Διαχωριστικά πάνελ μελαμίνης (ανά 6 - 8 τ.μ) 

 1 τραπέζι και 3 καρέκλες ανά εκθέτη 

 Φωτισμός και παροχή ρεύματος στα περίπτερα 

 Επιγραφή με επωνυμία εκθέτη 

 Καινούρια μοκέτα 

 4 ράφια ανά περίπτερο (προαιρετικά) 

 Βιτρίνα – ψυγείο (προαιρετικά με έξτρα χρέωση)   

 100 δωρεάν προσκλήσεις ανά εκθέτη 

 Εγγραφή στον κατάλογο εκθετών 

 

Συνολικό κόστος ενοικίασης χώρου και εξοπλισμού 

25τ.μ. Χ 130€ ανά τετραγωνικό = 3.250€ + ΦΠΑ 

  

Το εκθεσιακό αυτό γεγονός πραγματοποιείται με την υποστήριξη όλων των 

επαγγελματικών φορέων του κρέατος και γάλακτος ενώ τελεί υπό την αιγίδα του 

υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν πλήθος εκδηλώσεων, γευστικές 

δοκιμές, διαγωνισμοί, σεμινάρια, ημερίδες, επιδείξεις τεμαχισμού κρέατος και 

παραγωγής τυριού κ.α. 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες. 

 

Σε αναμονή της απάντησής σας 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 

Αντώνης Μοσχονίδης  

Marketing Director 

Διοργανωτής Έκθεσης 

              
Λ. Βουλιαγμένης & Κάρπου 33,   

11631 Ν. Κόσμος,  Αθήνα   

Τ. 210 9010040,  F. 210 9010041 

www.meatdays.gr   www.dairyexpo.gr 

http://www.meatdays.gr/
http://www.dairyexpo.gr/

