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Διεθνής Έκθεση Ποιοτικών Τροφίμων και Ποτών, Salón Gourmets
Μαδρίτη, 08-11 Απριλίου 2019
Η Διεθνής Έκθεση Ποιοτικών Τροφίμων και Ποτών, Salon Gourmets, θα πραγματοποιηθεί
από τις 8 έως τις 11 Απριλίου τ.έ., στη Μαδρίτη, στις εγκαταστάσεις του ΙFEMA (Institución
Ferial de Madrid), επίσημου διοργανωτή εμπορικών εκδηλώσεων και εκθέσεων στην Ισπανία.
Η εν λόγω έκθεση διοργανώνεται από το 1987 και χαίρει υψηλής εκτίμησης παγκοσμίως,
καθώς αποτελεί σημείο έκθεσης καινοτόμων προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας. Η
Salón Gourmets είναι μία από τις πιο αυθεντικές εκθέσεις του γαστρονομικού τομέα της
Ισπανίας.
Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει ο όμιλος Gourmets, εξειδικευμένη εταιρεία στο χώρο
συντονισμού εκδηλώσεων, αποκλειστικά τροφίμων και ποτών. Πρόκειται για την 33η έκδοση
της έκθεσης, με ενδιαφέρουσες γαστρονομικές καινοτομίες. Τα κύρια σημεία
παρακολούθησής της σχετίζονται παραδοσιακά με την παρουσία παγκοσμίου φήμης Ισπανών
σεφ, γευσιγνωσίες πρωτοποριακών και βραβευμένων προϊόντων καθώς και εργαστήρια
τροφίμων και ποτών υψηλής ποιότητας και φήμης. Αυτή η επαγγελματική έκθεση απευθύνεται
σε εθνικούς και διεθνείς επισκέπτες με τομείς ενδιαφέροντος οτιδήποτε σχετίζεται με την
εστίαση, όπως η ξενοδοχειακή εστίαση, η διανομή τροφίμων, το εξειδικευμένο εμπόριο κοκε.
Στην 33η έκθεση Salón Gourmets, θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 2.000 εκθέτες από
14 χώρες, σε συνολική επιφάνεια 67.500 τετραγωνικών μέτρων και περισσότερα από 45.000
προϊόντα. Yπολογίζεται ότι οι επισκέπτες θα ξεπεράσουν τους 100.000 επαγγελματίες από
περισσότερες από 63 χώρες. Συνολικά, αναμένεται ότι περισσότεροι από 1.600
δημοσιογράφους από όλο το κόσμο θα καλύψουν τη διοργάνωση.
Στο πλαίσιο της έκθεσης, θα λάβει χώρα το πρόγραμμα Hosted Buyers Program (HBP), σε
συνεργασία με το εδώ Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού. Κύριος στόχος είναι
να εγγυηθεί την παρουσία επαγγελματιών υψηλού επιπέδου στην έκθεση, ώστε να μπορούν
να συναντήσουν τους εκθέτες, να δοκιμάσουν τα προϊόντα τους και να επιτύχουν εμπορικές
συμφωνίες. Η επίσκεψη στο Salón Gourmets μέσω του προγράμματος ΗΒΡ δίνει την ευκαιρία
υψηλού βαθμού δικτύωσης σε ποιοτικούς προμηθευτές τροφίμων και ποτών. Από το 1996,
έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η πρώτη έκδοση της έκθεσης, περισσότερες από 3.000
ξένες εταιρείες από όλες τις ηπείρους επισκέφθηκαν το Salón Gourmets ύστερα από
πρόσκληση.
Η έκθεση θα λειτουργήσει Δευτέρα έως Τετάρτη 10:00- 19:00 και την Πέμπτη 10:00- 17:00. Οι
τιμές των εισιτηρίων ποικίλουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που
προσφέρονται. Το εισιτήριο μίας ημέρας θα επιτρέψει την πρόσβαση στην έκθεση για μία
ολόκληρη μέρα χρήσης, ενώ ακυρώνεται για τις υπόλοιπες ημέρες. Η ηλεκτρονική τιμή
αγοράς, που ισχύει έως τις 7 Απριλίου τ.έ., είναι 35 € (60 € εάν αγοραστεί στα γραφεία της
είσοδος του Salón Gourmets).Τα εισιτήρια των 4 ημερών επιτρέπουν την πρόσβαση στον
εκθεσιακό χώρο όσο συχνά επιθυμεί κανείς καθ' όλη τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών. Η
ηλεκτρονική τιμή αγοράς, η οποία ισχύει έως τις 7 Απριλίου, τ.έ., είναι 60 € (90€ αν
αγοραστούν στα γραφεία της εισόδου αντίστοιχα).
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