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4η Έκθεση Τροφίµων και Ποτών Kulinart 2007 
(Φρανκφούρτη, 20-21 Οκτωβρίου 2007) 

 
 

 
Περιγραφή της Έκθεσης 
 
Η Kulinart διοργανώνεται κάθε χρόνο σε τρεις πόλεις της Γερµανίας (Φρανκφούρτη, 
Στουττγάρδη, Κωνσταντία). Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα περιφερειακής έκθεσης 
απευθυνόµενης στον τελικό καταναλωτή (Endverbrauchermesse). Οι συµµετέχοντες στην έκθεση 
της Φρανκφούρτης ανήλθαν φέτος σε 70 και το πλήθος τους παρέµεινε σταθερό, σε σχέση µε τις 
προηγούµενες χρονιές. Ο χώρος που διοργανώνεται η έκθεση βρίσκεται σε σηµείο κοντά στο 
κέντρο της πόλης, έχει διαστάσεις 70 * 30 µέτρα, και αποτελεί διατηρητέο κτίσµα, που ανήκει 
στην πόλη της Φρανκφούρτης και διατίθεται για τη διοργάνωση εκδηλώσεων (δεξιώσεων, 
εκθέσεων, παρουσιάσεων κτλ.). 
 
Οι συµµετέχοντες στην έκθεση είναι κατά κύριο λόγο καταστήµατα από την ευρύτερη περιοχή 
της Φρανκφούρτης, τα οποία ειδικεύονται στην πώληση ειδών delicatessen και οίνων. Υπάρχουν 
επίσης περίπτερα µε βιβλία, περιοδικά, ή σκεύη µαγειρικής καθώς επίσης και µια σχολή 
µαγειρικής.  
 
Σε ότι αφορά τις εθνικές συµµετοχές, αυτές ήταν οι ακόλουθες δύο: α) η Ταϊβάν, ως «τιµώµενη 
χώρα» της εκδήλωσης, είχε ένα δικό της stand στο οποίο διένειµε ενηµερωτικό υλικό για τη 
µαγειρική και τον τουρισµό της χώρας, ενώ επίσης κερνούσε τους επισκέπτες ταϊβανέζικα πιάτα, 
τα οποία παρασκευάζονταν επί τόπου, και β) η Ελβετία, µε µεγάλο περίπτερο για την προώθηση 
τυροκοµικών προϊόντων.  
 
Η έκθεση συνοδεύεται από πρόγραµµα εκδηλώσεων: παρουσιάσεις βιβλίων και σεµινάρια 
µαγειρικής, από συγγραφείς και βραβευµένους σεφ. Οι δραστηριότητες αυτές πραγµατοποιούνται 
σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο της έκθεσης. 
 
Η έκθεση είχε ικανοποιητική προσέλευση (6000 επισκέπτες), και το αντίτιµο εισόδου σε αυτήν 
ανέρχεται σε 9 €.  
 
Ακόµα, στην έκθεση συµµετείχαν µία ελληνική εταιρεία παραγωγής ελαιολάδου, δύο εισαγωγείς 
και διανοµείς ελληνικού ελαιολάδου και µια γερµανική εταιρεία, η οποία εισάγει και συσκευάζει 
ελληνικό ελαιόλαδο και πάστα ελιάς.  
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∆ιαπιστώσεις 
 

• Οι εκθέσεις περιφερειακού χαρακτήρα, που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή 
αποτελούν ένα τρόπο προβολής των προϊόντων delicatessen σε κοινό µε υψηλή 
αγοραστική δύναµη και ενδιαφέρον για τα τρόφιµα και τη µαγειρική.  Εκδηλώσεις αυτού 
του είδους διοργανώνονται κάθε Σαββατοκύριακο σε διάφορα µέρη της Γερµανίας. 
Ενδεικτικά, οι εκθέσεις για το προσεχές χρονικό διάστηµα είναι:   

o 26.-28.10.2007 
"Gaumenfreuden" 
Ludwigshafen am Rhein, Eberthalle 

o 02.-04.11.2007 
"Plaza Culinaria" 
Freiburg im Breisgau 

o 09.-11.11.2007 
"Trend ´07" 
Heidelberg, Stadthalle 

o 16.-18.11.2007 
"eat´n STYLE" 
Köln, Messehalle 

o 22.-25.11.2007 
"LUST AUF GENUSS" 
Messe & Festival 
Stuttgart 

o 06.-09.12.2007 
"Food & Life" 
Treffpunkt für Genießer 
München 

• Τα τρόφιµα και ποτά που παρουσιάζονται διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:  
πρώτον, βιολογικά/οργανικά προϊόντα και δεύτερον, πρωτότυπα, καινοτόµα προϊόντα (για 
παράδειγµα, σοκολάτα µε σαφράν, µείγµατα θαλασσινού αλατιού µε µυρωδικά και 
βότανα, ελαιόλαδο µε αρώµατα φρούτων) σε µοντέρνα συσκευασία.  

• Οι εθνικές συµµετοχές είναι πολύ περιορισµένες µεν, υπάρχουν όµως 
καταστήµατα/εισαγωγείς, των οποίων τα  περίπτερα λειτουργούν σαν πρεσβευτές για 
προϊόντα µιας συγκεκριµένης χώρας (π.χ κρασιά από Πορτογαλία, Νότιο Αφρική, ή 
Γαλλία), ακόµα και εάν τα καταστήµατα αυτά εµπορεύονται και προϊόντα από άλλες 
χώρες.  Στα περίπτερα αυτά βρίσκει κανείς µόνο τα προϊόντα της επιλεγµένης για προβολή 
χώρας, όπως επίσης και φυλλάδια από τον Οργανισµό Εξωτερικού Εµπορίου της 
αντίστοιχης χώρας.  

• ∆εδοµένου του χαµηλού κόστους συµµετοχής, συγκριτικά µε τις µεγάλες διεθνείς εκθέσεις 
(110 € ανά τετραγ. µέτρο περιπτέρου), οι ελληνικές επιχειρήσεις θα µπορούσαν να 
εξετάσουν, σε συνεργασία µε τον εισαγωγέα και διανοµέα τους, το ενδεχόµενο της 
επιλεκτικής συµµετοχής τους σε ορισµένες από τις περιφερειακές εκθέσεις της Γερµανίας.  

• Σκόπιµη είναι, τέλος, και η επιλογή ορισµένων περιφερειακών εκθέσεων για τη διανοµή 
έντυπου ενηµερωτικού υλικού για τα ελληνικά τρόφιµα και ποτά.  
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