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Ελληνική συμμετοχή σε παράλληλες διοργανώσεις Διεθνών Εκθέσεων βιομηχανίας και εφοδιαστικής 
αλυσίδας τροφίμων/ποτών (Ντουμπάι 29-31.10.2019). Βράβευση ελληνικής εταιρείας. 

Ελληνική συμμετοχή σε παράλληλη διοργάνωση Διεθνών Εκθέσεων Yummex, Gulfood Manufacturing και Private 
Label&Licensing Middle East-PRIME (Ντουμπάι 29-31.10.2019) απαρτίσθηκε συνολικά από 21 εταιρείες των 
κλάδων ζαχαρωδών/σνακ, εξοπλισμού και πρώτων υλών βιομηχανίας τροφίμων/ποτών, πλαστικής συσκευασίας, 
κλπ. Την διοργάνωση της ελληνικής συμμετοχής στις Εκθέσεις Yummex και PRIME ανέλαβε η ιδιωτική ελληνική 
εταιρεία οργάνωσης συμμετοχών σε Εκθέσεις Promo Solutions. Σε δύο εν λόγω Εκθέσεις, ελληνικές συμμετοχές 
ήταν συγκεντρωμένες σε εθνικά περίπτερα, με διακριτή, εμφανή και προβεβλημένη σήμανση “GREECE”. Αντίθετα, 
στην Έκθεση Gulfood Manufacturing οι ελληνικές συμμετοχές ήταν ανεξάρτητες και σχετικά διασπαρμένες. 
Σημειώνεται, επίσης, ότι παράλληλα με ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Έκθεση ιχθυηρών 
SEAFEX, δίχως ελληνική συμμετοχή. Εγκαίνια εκθέσεων πραγματοποίησε ο Σεΐχης Ahmed Bin Saeed Al Maktoum, 
Πρόεδρος Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Ντουμπάι και επικεφαλής Ομίλων Emirates και Dubai World. 

Συνολικά οι τέσσερις εξειδικευμένες εκθέσεις του κλάδου βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων/ποτών 
προσέλκυσαν πάνω από 50.000 επισκέπτες και 2.800 εκθέτες. Η Gulfood Manufacturing, η μεγαλύτερη Έκθεση 
του κλάδου μεταποίησης/τυποποίησης βιομηχανίας τροφίμων/ποτών στην ευρύτερη περιοχή Μέσης Ανατολής, 
Ασίας και Αφρικής, πραγματοποιήθηκε για 6η χρονιά, με την συμμετοχή 1.431 εκθετών από 60+ χώρες, μεταξύ των 
οποίων 12 ελληνικές εταιρείες (έναντι 10 το 2018 και 9 το 2017). Στην εξειδικευμένη Έκθεση ζαχαρωδών/σνακ 
Yummex, οποία πραγματοποιήθηκε για 13η χρονιά, συμμετείχαν 262 εταιρείες του κλάδου, μεταξύ των οποίων 6 
ελληνικές εταιρείες (ισάριθμες με την περυσινή διοργάνωση). Τέλος, η έκθεση ιδιωτικής ετικέτας Private 
Label&Licensing Middle East-PRIME διοργανώθηκε φέτος για πρώτη φορά, με την συμμετοχή 106 Εκθετών, μεταξύ 
των οποίων τρεις ελληνικές εταιρείες.  

Αξίζει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στην βράβευση της ελληνικής εταιρείας POLYPAN GROUP SA, οποία απέσπασε το 
πρώτο βραβείο στην κατηγορία του πλέον καινοτόμου συστατικού τροφίμων, στον Διαγωνισμό Gulfood 
Manufacturing Industry Excellence Awards που βραβεύει καλές πρακτικές και καινοτομία στην μεταποιητική 
βιομηχανία τροφίμων. Η ελληνική εταιρεία, οποία συμμετείχε για πρώτη φορά ως εκθέτης στην Gulfood 
Manufacturing, διακρίθηκε για το προϊόν της Flavomix ΑΧ200. Πρόκειται για ένα καινοτόμο φυσικό αντιοξειδωτικό 
συστατικό τροφίμων, το οποίο ανέπτυξε μετά από μακρόχρονη έρευνα και εξάγει ήδη σε περισσότερες από είκοσι 
χώρες. Η ελληνική βράβευση καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου του μεγέθους και της εμβέλειας της 
Έκθεσης, καθώς και του συναγωνισμού της στην τελική τετράδα με τρεις πολυεθνικές παγκόσμιας αναγνώρισης 
και πολλαπλάσιου κύκλου εργασιών.  

Προς ενημέρωση και δικτύωσή τους, τo Γραφείο μας απέστειλε εγκαίρως σε Έλληνες Εκθέτες χρήσιμες 
πληροφορίες, καθώς και καταλόγους δυνητικών συνεργατών (βιομηχανίες τροφίμων, εισαγωγείς εξοπλισμού/ειδών 
HORECA, εισαγωγείς τροφίμων, κλπ). Επιπλέον, δημοσιοποιήσαμε σε εμιρατινές εταιρείες και φορείς 
πληροφορίες για την ελληνική συμμετοχή, με παράλληλη πρόσκλησή τους στα ελληνικά περίπτερα.  

 Ντουμπάι, 4 Νοεμβρίου 2019 

Η Διευθύνουσα 
Μαρία Κωστοπούλου 
Γραμματέας Ο.Ε.Υ. Α΄ 
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