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Διοργάνωση παρουσίασης ελαιολάδων Olive Oil Market
στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης τροφίμων και ποτών
Anuga, Κολωνία, 5-9 Οκτωβρίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της μεγαλύτερης παγκοσμίως διεθνούς έκθεσης τροφίμων και
ποτών ANUGA, που θα πραγματοποιηθεί στις 5-9 Οκτωβρίου 2013 στην Κολωνία, πρόκειται να
διοργανωθεί για πρώτη φορά ειδική παρουσίαση ελαιολάδων.
Στόχος της ειδικής αυτής παρουσίασης, με την επωνυμία Anuga Special Show - Olive Oil
Market, είναι να αναδείξει την ποικιλομορφία του ελαιολάδου και τα στοιχεία που το
διαφοροποιούν από άλλα έλαια. Η παρουσίαση διοργανώνεται από τον εκθεσιακό οργανισμό της
Κολωνίας, σε συνεργασία:
α) με το εξειδικευμένο περιοδικό γαστρονομίας Der Feinschmecker, το οποίο διοργανώνει τον
γνωστότερο διαγωνισμό ελαιολάδου στη Γερμανία, OLIO Award.
β) με τον εκδοτικό οίκο Bio Press Verlag, που εκδίδει το περιοδικό Βio Press για την αγορά
βιολογικών προϊόντων
Το Anuga Special Show - Olive Oil Market θα πραγματοποιηθεί στον κεντρικό διάδρομο του
εκθεσιακού χώρου, Boulevard. Στις πλευρές του διαδρόμου θα τοποθετηθούν καταλλήλως ράφια,
όπου θα φιλοξενηθούν τα παρουσιαζόμενα ελαιόλαδα, βιολογικά και συμβατικά. Προβλέπεται
επίσης χώρος για την τοποθέτηση ενημερωτικών φυλλαδίων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας.
Ακόμα, προβλέπεται η δυνατότητα γευστικής δοκιμής των ελαιολάδων, υπό την καθοδήγηση
μελών της ομάδας των διοργανωτών, που θα είναι παρόντα καθόλη τη διάρκεια της έκθεσης.
Στην ειδική αυτή παρουσίαση μπορούν να συμμετάσχουν εταιρείες ανεξάρτητα από το εάν
συμμετέχουν ως εκθέτες στην Anuga. Η συμμετοχή είναι ανοικτή και σε εταιρείες που δεν
εκθέτουν στην Anuga με διαφοροποίηση ως προς τις χρεώσεις (βλ. συνημμένα αναλυτικά τα
έντυπα για τη δήλωση συμμετοχής).
Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Anuga Special Show - Olive Oil Market
χρειάζεται να αποστείλουν τουλάχιστον 12 φιάλες του προς παρουσίαση ελαιολάδου, καθώς και,
προαιρετικά, το σχετικό ενημερωτικό και προωθητικό υλικό, ενώ δεν απαιτείται η φυσική
παρουσία εκπροσώπου τους στην έκθεση.
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Η αποστολή των δηλώσεων συμμετοχής μπορεί να γίνει έως τον Αύγουστο 2013. Τα έντυπα για
τη δήλωση συμμετοχής σας αποστέλλονται συνημμένως, στα γερμανικά και στα αγγλικά.
Σημειώνουμε ότι τα έντυπα αυτά βρίσκονται επίσης αναρτημένα στο δικτυακό τόπο της Anuga
στους ακόλουθους συνδέσμους:
Γερμανικά
http://www.anuga.de/de/anuga/diemesse/anuga10fachmessen/anugafinefood/oliveoil_market/inde
x.php
Αγγλικά
http://www.anuga.com/en/anuga/diemesse/anuga10fachmessen/anugafinefood/oliveoil_market/ind
ex.php
Θεωρώντας ότι η διοργάνωση του Anuga Special Show – Olive Oil Market αποτελεί μια επιπλέον
δυνατότητα για την ευρεία προβολή των ελληνικών ελαιολάδων στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση
του κόσμου, με χαμηλό κόστος, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των μελών σας.

Αντιγόνη Μαριόλη
Γραμματέας ΟΕΥ Α΄
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