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28-29.09.2020, Βαρκελώνη
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη έκδοση του φόρουμ για τους τομείς της εστίασης, του
τουρισμού/ ξενοδοχειακού εξοπλισμού και της γαστρονομίας, FGH Forum που διοργάνωσαν
από κοινού ο Fira Barcelona, επίσημος διοργανωτής εμπορικών εκθέσεων της Βαρκελώνης και
ο Alimentaria Exhibitions, ο φορέας του Fira Barcelona υπεύθυνος για την οργάνωση διεθνών
εκθέσεων στον τομέα των τροφίμων και της γαστρονομίας. Αποτέλεσε την εναλλακτική
διοργάνωση των εκθέσεων Alimentaria, Hostelco και Fórum Gastronomico Barcelona που
λαμβάνουν χώρα στη Βαρκελώνη, ωστόσο εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού ματαιώθηκαν
για το 2020. Πρωτοπορία της συγκεκριμένης διοργάνωσης αποτέλεσε ότι πραγματοποιήθηκε
τόσο με φυσική παρουσία στο Palau de Congressos de Barcelona, επίσημου διοργανωτή
εμπορικών εκθέσεων της Βαρκελώνης, όσο και της ζωντανής μετάδοσης του φόρουμ μέσω του
διαδικτύου.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο αριθμό των επισκεπτών έφθασε τους 1.300 επαγγελματίες του
χώρου από 42 χώρες, εκ των οποίων οι 584 επισκέφθηκαν τον χώρο της έκθεσης και 751 την
παρακολούθησαν μέσω του διαδικτύου. Οι θεματικές ενότητες του Φόρουμ βασίζονταν σε τρεις
κλάδους με σημαντική συμμετοχή στο ΑΕΠ της Ισπανίας, τον τομέα της εστίασης και των
αγροδιατροφικών προϊόντων, τον τομέα τουρισμού/φιλοξενίας/ξενοδοχειακού εξοπλισμού
καθώς και τη γαστρονομία, τη διανομή τροφίμων και την αλυσίδα αξίας του συγκεκριμένου τομέα.
Κατά τη διάρκεια του διημέρου πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και ομιλίες, οι οποίες
επικεντρώθηκαν στις επιπτώσεις της πανδημίας στους τρεις ανωτέρω κλάδους αλλά και για
πρακτικές και προβλέψεις για το μέλλον αυτών. Μεταξύ των ομιλητών συμμετείχαν διάσημοι
σεφ, επιχειρηματίες και ειδικοί των προαναφερόμενων κλάδων, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στην
τρέχουσα κατάσταση, τις τάσεις και τις καινοτομίες του κλάδου. Μερικοί από τους
σημαντικότερους ομιλητές ήταν οι πρόεδροι των κυριότερων ενώσεων και εκπροσώπων των
κλάδων, όπως των Hostelco, Food Service España κοκε, εταιριών και επιχειρήσεων, όπως η
αλυσίδα σουπερμάρκετ Eroski καθώς και μελών της Κυβέρνησης, όπως ο Υπουργός Γεωργίας,
Αλιείας και Τροφίμων Luis Planas ή της Δημαρχίας, όπως η Δήμαρχος Βαρκελώνης Αda Colau.
Το σύνολο των ομιλητών συμφώνησε για την κρίση που διανύουν οι τομείς της εστίασης, της
φιλοξενίας και γενικότερα του τουρισμού, καθώς και για την σπουδαιότητα του αγροδιατροφικού
τομέα, ο οποίος μεταβάλλεται σημαντικά από την αυξημένη χρήση του διαδικτύου. Σύμφωνα με
την Ισπανική Ένωση Βιομηχάνων και Διανομέων της Ισπανίας (AECOC), οι διαδικτυακές
παραγγελίες τροφίμων στην Ευρώπη θα φθάσουν το 10% του συνόλου για το τρέχον έτος.
Επομένως, η προσαρμογή των επιχειρήσεων των κλάδων στις καινοτομίες είναι αναγκαία
προϋπόθεση για τη συνέχιση της λειτουργίας και της ανάπτυξής τους. Παράλληλα, ο Πρόεδρος
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του Ιδρύματος Γαστρονομίας ElBulliFoundation, κ. Ferran Adrià και οι σεφ Nandu Jubany και
Nandu Jubany, τόνισαν την αναγκαιότητα των εστιατορίων να λειτουργήσουν ως επιχειρήσεις,
ψάχνοντας συνεχώς τις κατάλληλες ευκαιρίες και προσαρμόζοντας την εργασία τους και την
εφαρμοσμένη τεχνολογία για τη συνεχή βελτίωσή τους και ανάπτυξή τους.
Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τη διοργανώτρια αρχή της έκθεσης,
στην οποία προσκλήθηκε και παρακολούθησε διαδικτυακά το εν θέματι φόρουμ, ενημερώνοντας
παράλληλα τις ελληνικές εταιρίες που είχαν εκδηλώσει κατά καιρούς το ενδιαφέρον τους για
συμμετοχή στις ισπανικές διοργανώσεις στον τομέα τροφίμων και ποτών,
Οι εκθέσεις Alimentaria και Hostelco θα πραγματοποιηθoύν μεταξύ 17 και 20 Μαΐου 2021 και το
Fórum Gastronomico Barcelona τις δύο τελευταίες ημέρες των δύο αυτών εκθέσεων. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες των
εκθέσεων:
https://www.alimentaria.com,
https://www.hostelco.com
και
https://www.forumgastronomicbarcelona.com .
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