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AΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ  

με συμμετοχή του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης  

Διεθνής έκθεση ελαιόλαδου World Olive Oil Exhibition, 7 - 8 Μαρτίου 2022 

Διεθνής έκθεση εστίασης HIP, 7 - 9 Μαρτίου 2022  

Διεθνής έκθεση κρέατος Meat Attraction, 8 - 10 Μαρτίου 2022 

Μεταξύ 7 και 10 Μαρτίου, οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Ifema, επίσημου φορέα εμπορικών 

εκθέσεων και εκδηλώσεων της Μαδρίτης, μετατράπηκαν σε σημείο συνάντησης επαγγελματιών 

του κλάδου της εστίασης, του ελαιόλαδου και του κρέατος. Ο λόγος είναι η απόφαση του φορέα 

να διοργανώσει την ίδια χρονική περίοδο τρεις σημαντικές εκθέσεις, που αφορούν τα τρόφιμα 

και τον τομέα εστίασης εν γένει, επιτυγχάνοντας να προσελκύουν σημαντικό αριθμό 

επαγγελματιών στην Ισπανία, τόσο επισκεπτών όσο και εκθετών. 

World Olive Oil Exhibition 

Την 7η Μαρτίου, εγκαινιάστηκε η φετινή έκθεση/συνέδριο ελαιόλαδου World Olive Oil 

Exhibition, στο κτήριο 1 του Ifema. Διοργανωτές της έκθεσης είναι η Pomona Keepers, εταιρία, 

που διοργανώνει εκθέσεις και συμβάλλει στην ενίσχυση της υπαίθρου και ο φορέας Ifema, ο 

οποίος αποτελεί το σημαντικότερο και μεγαλύτερο φορέα εμπορικών δρώμενων της Ισπανίας 

και έναν από τους σημαντικότερους παγκοσμίως. Την έκθεση υποστήριξε ένα πλήθος αρχών 

του Βασιλείου της Ισπανίας, ενώσεων και επιχειρήσεων, όπως το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας 

και Τροφίμων, η Κοινότητα της Ανδαλουσίας και η κρατική πρωτοβουλία προώθησης ισπανικών 

διατροφικών προϊόντων #alimentosdespaña, μεταξύ άλλων.  

Η έκθεση αυτή αποτελείται από διάφορες θεματικές, που αφορούν  αποκλειστικά το ελαιόλαδο. 

‘Ένα μέρος της έκθεσης αποτελείται από ελαιοπαραγωγούς, που συμμετέχουν, ως εκθέτες, για 

τα προϊόντα τους και την επιχειρηματική τους στρατηγική, ένα άλλο αφορά τη δοκιμή 

διαφορετικών ελαιόλαδων ανά τον κόσμο, υψηλής ποιότητας, ενώ, κατά τη διάρκεια του 

διημέρου δεν έλλειπαν οι ομιλίες, που πραγματοποιήθηκαν στους χώρους της έκθεσης για τον 

τομέα. Χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης εκδήλωσης είναι και τα βραβεία που δίνονται στα 

καλύτερα ελαιόλαδα του κόσμου ανά κατηγορία. Παράλληλα, με πρωτοβουλία του Υπουργείου 

Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων της Ισπανίας, ο σεφ κ. Kike Piñeiro ετοίμασε, σε κοινή θέα, ένα 

σύνολο πιάτων υψηλής γαστρονομίας, έχοντας ως κύριο συστατικό το ελαιόλαδο της Ισπανίας. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών, παρουσιάστηκαν περισσότερες από 1.500 

επωνυμίες ελαιόλαδου ενώ οι επισκέπτες ξεπέρασαν τους 4.000.  

Η επιλογή της Ισπανίας να πραγματοποιεί μία έκθεση αποκλειστικά αφιερωμένη στο ελαιόλαδο, 

δεν εκπλήσσει, δεδομένου ότι είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός παγκοσμίως ενώ στη χώρα 
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εδρεύει και το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιόλαδου (International Olive Council), ιδρυτικό μέλος του 

οποίου αποτελεί και η χώρα μας.  

Στη φετινή διοργάνωση δεν υπήρξαν ελληνικές συμμετοχές, ενώ πέραν της Ισπανίας, παρουσία 

είχε η Γερμανία, η Αλγερία, η Τυνησία, η Πορτογαλία, οι Η.Π.Α., Εκουαδόρ και η Τουρκία. 

Horeca Profesional Expo (HIP) 

 Το τριήμερο μεταξύ 7 και 9 Μαρτίου, στα κτήρια 3, 5 και 7 του Ifema, διοργανώθηκε η 

διεθνής έκθεση και συνέδριο ΗΙP, αφιερωμένη στον τομέα της φιλοξενίας και της 

εστίασης. Ο συγκεκριμένος τομέας συμβάλλει, σε σημαντικό βαθμό, στην οικονομία της χώρας, 

αν και έχει πληγεί εξαιτίας της πανδημίας, ενώ οι τωρινές συνθήκες με τα τελευταία γεγονότα της 

εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία, αναμένεται να επηρεάσουν, με τη σειρά τους, 

περαιτέρω. Την έκθεση πλαισίωναν περισσότερες από 400 επιχειρήσεις και 500 

επωνυμίες προϊόντων, κυρίως από την Ισπανία, όμως και από τη διεθνή αγορά, αφού 

αξιοσημείωτος ήταν ο αριθμός διεθνών προϊόντων, που είτε έχουν ήδη παρουσία στην ισπανική 

αγορά, είτε ευελπιστούν την είσοδό τους σε αυτήν.  

Πέραν της εκθεσιακής μορφής, στους ίδιους χώρους διοργανώθηκε το συνέδριο της έκθεσης, 

στο οποίο επαγγελματίες και ειδικοί του τομέα εστίασης, από ένα σύνολο κλάδων, εξέφρασαν 

τις απόψεις τους για το μέλλον, τις τάσεις, τις καινοτομίες και τις προκλήσεις αυτού. Παράλληλα, 

στις επιπλέον δραστηριότητες της έκθεσης, συμπεριλαμβάνονταν η απονομή βραβείων σε τρεις 

κατηγορίες: νέα εμπορικά μοντέλα, ασιατική κουζίνα και καλύτερα διαδικτυακά εστιατόρια.  

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι 25.000 επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ένα 

σύνολο προϊόντων και γεύσεων, ενώ οι επαγγελματίες επέτυχαν, πέραν της προώθησης των 

δραστηριοτήτων τους, να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες και να γνωρίσουν τις μελλοντικές 

προκλήσεις και τάσεις του τομέα. 

Στη συγκεκριμένη έκθεση μετείχε, με μεγάλο περίπτερο 25 τ.μ., η κυριότερη εισαγωγική 

εταιρία διανομής και πώλησης σε φυσικό κατάστημα όσο και διαδικτυακά, ελληνικών 

τροφίμων και ποτών, που δραστηριοποιείται στην Ιβηρική εδώ και δέκα έτη, Οlimpo Gourmet, 

την οποία επισκεφθήκαμε δύο φορές. O ιδιοκτήτης της εταιρίας, κ. Ιωάννης Μαλαματίνης, 

διατηρεί την έδρα του εισαγωγικού οίκου στη Βαρκελώνη. Στο περίπτερο, παρέμεινε όλες τις 

ημέρες και ο διευθυντής εξαγωγών της εταιρίας γαλακτοκομικών προϊόντων, Κουκάκη, 

στοχεύοντας στρατηγικά στην ισπανική αγορά, η οποία αποτελεί και την τρίτη, κατά σειρά, 

ευρωπαϊκή αγορά, στην οποία εξάγει τα προϊόντά της. Mε τον κ. Γεώργιο Στώγια, όπως και με 

τους εκπροσώπους της Οlimpo Gourmet, το Γραφείο ΟΕΥ αντάλλαξε απόψεις για τις 

υπάρχουσες δυνατότητες και το μέλλον των προϊόντων της εταιρίας στην Ισπανία, την 

προσπάθεια που έχει καταβληθεί έως τώρα από την Αρχή μας, τους Έλληνες ομογενείς, τους 

Ισπανούς επαγγελματίες και γενικότερα. Χαρακτηριστική είναι και η νέα προσπάθεια της εταιρίας 

Κουκάκη στην Ιβηρική για διάδοση και δυναμική προώθηση του προϊόντος Κεφίρ, στο οποίο 

βλέπει πολλές δυνατότητες. Πέραν των ανωτέρω, η Οlimpo Gourmet εκπροσωπεί μία ευρύτατη 
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σειρά ελληνικών διατροφικών προϊόντων, αποσταγμάτων (λ.χ. τσίπουρο Αποστολάκη) και οίνων 

(Mπουτάρη και Τσάνταλη), αρτοσκευασμάτων, γαλακτοκομικών, κατεψυγμένων, γλυκισμάτων 

κ.ά., ξεπερνώντας τις 300 αναφορές διαφορετικών προϊόντων.  

Meat Attraction  
 
Η Meat Attraction είναι η σημαντικότερη έκθεση της Ισπανίας για τη βιομηχανία του κρέατος. 

Διοργανώνεται από τον Ifema και την Ένωση Βιομηχανιών Κρέατος Ισπανίας (Anice) και 

συμπίπτει με την εβδομάδα κρέατος στην Ισπανία (μεταξύ 7 και 13 Μαρτίου), κατά την οποία 

προωθούνται οι ιδιότητες του κρέατος για την υγεία και την εξισορροπημένη διατροφή.  

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, την έκθεση επισκέπτονται περί τα 20.000 άτομα και 

συμμετέχουν 600 επιχειρήσεις, μάλιστα από 60 χώρες σε 18 διαφορετικούς τομείς, που 

δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας κρέατος. Εκθέτες είναι ένα σύνολο 

βιομηχανιών παραγωγής κρέατος, καθώς και άλλες που δραστηριοποιούνται στη συσκευασία, 

το εμπόριο, την εφοδιαστική αλυσίδα κοκε. Σε αυτήν, οι επαγγελματίες του κλάδου έχουν τη 

δυνατότητα να συνάψουν συνεργασίες μεταξύ τους και να γνωρίσουν τις νέες καινοτομίες του 

τομέα. Παράλληλα, η έκθεση πλαισιώνεται από ομιλίες και παρουσιάσεις σχετικές με το μέλλον 

του κλάδου και τις εκτιμήσεις για αυτόν, καθώς και για τις προκλήσεις και τις τάσεις που 

αναμένονται το επόμενο διάστημα.  

Όπως σε ένα σύνολο εκθέσεων, έτσι και σε αυτήν, ο Ifema είχε προνοήσει για τη διαδικτυακή 

πραγματοποίησή τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η καινοτομία αυτή έχει ονομαστεί ως 

LiveConnect και, εξαιτίας της χρηστικότητάς της, παρέμεινε σε ένα σύνολο εκθέσεων και μετά το 

πέρας των περιορισμών στη διεξαγωγή εκδηλώσεων. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι 

επαγγελματίες του κλάδου έχουν τη δυνατότητα να συνάψουν επιχειρηματικές συμφωνίες, να 

ρυθμίσουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις στην έκθεση καθώς και να παραμείνουν σε επικοινωνία με τις 

τελευταίες τάσεις του τομέα, πρώτον, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις ημερομηνίες 

διεξαγωγής της έκθεσης και δεύτερον, χωρίς να είναι αναγκαία η φυσική παρουσία τους σε 

αυτήν.  

Συμπεράσματα: το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης επισκέφθηκε και τις τρείς εκθέσεις, προκειμένου να 

έχει πληρέστερη εικόνα για τη διεξαγωγή των εμπορικών δρώμενων, που ενδιαφέρουν, λόγω 

του αντικειμένου τους, ιδιαίτερα τη χώρα μας. Πρόκειται για ειδικές εκθέσεις, που μπορεί να μην 

κατακλύζονται από τεράστια μεγέθη επισκεπτών, καθώς δεν στοχεύουν καν σε αυτούς, ωστόσο 

έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες του χώρου, που τις παρακολουθούν 

ανελλιπώς και προτείνονται ανεπιφύλακτα και στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, που 

δραστηριοποιούνται στους κλάδους ελαιόλαδου, κρέατος και εστίασης γενικότερα. Τα 

περισσότερα περίπτερα ήταν ευμεγέθη, με δυνατότητα κουζίνας και καθιστικού, ενώ σχεδόν σε 

όλα πραγματοποιούνταν γευστικές δοκιμές για τους επαγγελματίες και άλλους ειδικούς 

γευσιγνώστες, σεφ, προμηθευτές μεγάλων αλυσίδων υπεραγορών, διανομείς, τεχνολόγους 

τροφίμων, κ.ο.κ.ε. Κοινό χαρακτηριστικό και αυτών των τριών εκδηλώσεων ήταν το ανεπτυγμένο 
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επίπεδο επαγγελματικών επαφών και η τεράστια ανάγκη για επαναφορά στις εκθέσεις με φυσική 

παρουσία, καθώς σύμφωνα με τους διοργανωτές, η επισκεψιμότητα ξεπέρασε τις αρχικές 

εκτιμήσεις ενώ και η σύναψη συμφωνιών, παραγγελιών και εξεύρεση διανομέων και 

προμηθευτών, κατά κοινή ομολογία, των εκθετών κύλησε πολύ θετικά. 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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