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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ SALON DE GOURMETS 2018 (Μαδρίτη, 07-10.05.2018) 

Διεξαγωγή και αποτελέσματα έκθεσης 

Ολοκληρώθηκε σήμερα η Διεθνής Έκθεση Ποιοτικών Τροφίμων και Ποτών, Salon de 

Gourmets, η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΙFEMA (Institución Ferial 

de Madrid, επίσημος διοργανωτής εμπορικών εκδηλώσεων και εκθέσεων στην Ισπανία) 

από τις 7 έως τις 10 Μαΐου τ.έ.. Η εν λόγω έκθεση διοργανώνεται από το 1987 και χαίρει 

υψηλής εκτίμησης παγκοσμίως, καθώς αποτελεί σημείο συνάντησης κατασκευαστών και 

καταναλωτών προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας. Το Salon de 

Gourmets είναι μία από τις πιο αυθεντικές εκθέσεις του γαστρονομικού τομέα της 

Ισπανίας. Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε ο όμιλος Gourmets, εξειδικευμένη εταιρεία 

στο χώρο συντονισμού εκδηλώσεων, αποκλειστικά τροφίμων και ποτών. Επρόκειτο για 

την 32η έκδοση της έκθεσης με ενδιαφέρουσες γαστρονομικές καινοτομίες. Τα κύρια 

τμήματα παρακολούθησης της έκθεσης σχετίζονται παραδοσιακά με την παρουσία 

παγκοσμίου φήμης Ισπανών σεφ, γευσιγνωσίες πρωτοποριακών και βραβευμένων 

προϊόντων καθώς και εργαστήρια τροφίμων και ποτών υψηλής ποιότητας και φήμης.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, η φετινή διοργάνωση ξεπέρασε σε 

επισκεψιμότητα την περσινή, καθώς συγκέντρωσε συνολικά 93.346 επαγγελματίες 

επισκέπτες (15,4% περισσότερο από το 2016). Οι χώροι της έκθεσης φιλοξένησαν 1.630 

εκθέτες, σε επιφάνεια 52.200 τετ. μέτρων και 995 στοχευμένες δραστηριότητες.  

Συνολικά ανακοινώθηκαν 1.300 νέα προϊόντα, μεταξύ των 40.000 περίπου συνολικά  

εκθεμάτων. Η Salon de Gourmets, σε συνεργασία με τον ισπανικό οργανισμό 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (ICEX), συγκέντρωσε 9.040.000 αναζητήσεις 

στην πλατφόρμα της Google και είχε 120 διεθνείς αγοραστές ποιοτικών τροφίμων και 

ποτών από χώρες, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, το 

Μεξικό, η Ρωσία και οι Η.Π.Α.. Υπολογίζεται τέλος ότι επετεύχθησαν γύρω στις 2.400 

συναντήσεις εργασίας.  
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Προκειμένου να ξεχωρίσει ένα προϊόν στη Salon de Gourmets οφείλει να διαθέτει 

χαρακτήρα δημιουργικότητας, ώστε να προσελκύσει το κλαδικό και καταναλωτικό κοινό.  

Τα εργαστήρια, οι ζωντανές παρουσιάσεις και οι διαλέξεις αποδεικνύουν το παραπάνω 

γεγονός. Ενδεικτικό παράδειγμα προώθησης του εθνικού προϊόντος του ελαιολάδου με 

διαφορετικό και πρωτοποριακό τρόπο στα τέσσερα περίπτερα (2, 4, 6, 8) που απάρτιζαν 

την έκθεση, ήταν η παρασκευή διαφορετικών κοκτέιλ, με ή χωρίς αλκοόλ (mocktails), 

από τις κύριες ποικιλίες των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων της Ισπανίας: 

arbequina, cornicabra, hojiblanca και picual.  

Σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς στον κλάδο των τροφίμων που 

ενδιαφέρεται για τη διαρκή ανάπτυξη και εμπορία φυσικών προϊόντων υψηλής 

ποιότητας, στην έκθεση συναντήσαμε και αρκετές εταιρείες που ειδικεύονται στη 

βιολογική γεωργία και παρουσίασαν εκλεκτά προϊόντα και είδη διατροφής που 

παρασκευάζονται με καινοτόμες μεθόδους και ιδιαίτερο σχεδιασμό, απευθυνόμενες σε 

καταναλωτές με οικολογική συνείδηση και προτίμηση σε βιολογικά προϊόντα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η συμμετοχή του Περού με τεράστια ποικιλία 

υπερτροφών (superfoods). 

Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι επαγγελματικοί επισκέπτες της έκθεσης καταλαμβάνουν 

θέσεις ευθύνης στις επιχειρήσεις τους (43,3% ιδιοκτήτες, πρόεδροι και διευθυντές, 22% 

διευθυντές πωλήσεων και μάρκετινγκ και 22% διαχειριστές προμηθειών και τμημάτων 

προώθησης προϊόντων). Τέλος, οι περισσότεροι από τους απλούς επισκέπτες 

εργάζονται σε εστιατόρια (26,1%), εμπορικές επιχειρήσεις (15,7%) και μπαρ (7,8%). Το 

78,5% των εκθετών ήταν ικανοποιημένο με τις επαφές που έγιναν και το 90,5% των 

εκθετών δηλώνει πρόθυμο να συμμετάσχει ξανά στη επόμενη διοργάνωση της Salon de 

Gourmets, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 11 Απριλίου 2019, στη Μαδρίτη. 

 Διεθνής και ελληνική συμμετοχή  

Πέραν της παρουσίας των διεθνών αγοραστών, οι εθνικές συμμετοχές ήταν 

περιορισμένες. Συγκεκριμένα, εντοπίσαμε περίπτερα από τη Γαλλία, την Πορτογαλία, 

την Ιταλία και το Περού. Ακόμη, η χώρα μας πραγματοποίησε επιτυχημένη, σύμφωνα με 

τους διοργανωτές και τους επαγγελματίες επισκέπτες της έκθεσης, συμμετοχή με τον 

Πανελλήνιο Συνεταιρισμό Σαλιγκαροτρόφων.  

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης ήταν ήδη σε επαφή με τον εν λόγω Συνεταιρισμό, 

παρέχοντας στοχευμένη υποστήριξη (παροχή διερμηνέων καθώς η χρήση της αγγλικής, 

όπως έχουμε επαναλάβει σε παλαιότερα έγγραφά μας δεν συνηθίζεται) και ειδικευμένη  

πληροφόρηση τόσο για την έκθεση όσο και για την αγορά τροφίμων της Ισπανίας, τις 

δυνατότητες που παρουσιάζει αυτή για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, σύμφωνα 

με τα στοιχεία που διαθέτει το Γραφείο μας, βάσει των ερευνών αγοράς και των μελετών 

για αγορές συγκεκριμένων προϊόντων (ακτινιδίου, ελαιολάδου, κρέατος, γαλακτοκομικών 
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και στο επόμενο χρονικό διάστημα ιχθυηρών) που έχει συντάξει, τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι νέοι δυνητικοί εξαγωγείς που προσεγγίζουν την Ισπανία και τις 

μελλοντικές προοπτικές της. Τέλος, το Γραφείο εντόπισε τους Ισπανούς εισαγωγείς και 

διανομείς σαλιγκαριών, τα στοιχεία των οποίων εδόθησαν στον Συνεταιρισμό και 

πρότεινε επιπλέον τρόπους ομαλής εισόδου στην ισπανική αγορά (εξεύρεση 

συνεργατών-ειδικευμένων Ισπανών πωλητών, συνδιοργάνωση στοχευμένης εκδήλωσης 

με συγκεκριμένο κοινό, επέκταση στην παρασκευή καλλυντικών κ.ά.). 

Ακόμη, η έρευνα αγοράς στην οποία προβήκαμε για τα σαλιγκάρια στην αγορά της 

Ισπανίας, κατέδειξε τις τεράστιες εξαγωγικές δυνατότητες του προϊόντος εδώ, καθώς οι 

Ισπανοί καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες σαλιγκαριών, τα οποία αποτελούν 

αγαπημένο τους διατροφικό προϊόν. Επίσης, μόλις το 5% των αναγκών της χώρας 

καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή ενώ πραγματοποιούν αθρόες εισαγωγές από 

Μαρόκο, Σερβία, Βουλγαρία, Ιταλία και Πορτογαλία. Πρώτη αυτόνομη κοινότητα στην 

κατανάλωση σαλιγκαριών καθίσταται η Καταλονία και στη συνέχεια η Ανδαλουσία και η 

Βαλένθια. Η εξαγωγική δυνατότητα χοχλιών (Helix Αspersa, το διάστικτο σαλιγκάρι, 

ακριβώς το είδος που προτιμούν να εισάγουν και να καταναλώνουν οι Ισπανοί) από τους 

περί ογδόντα (80) Έλληνες παραγωγούς - σαλιγκαροτρόφους που δραστηριοποιούνται 

αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι υπαρκτή, δεδομένης και της τυποποίησης που έχει 

υποστεί το προϊόν (διατίθεται σε κατεψυγμένη μορφή, προμαγειρεμένη, 

κονσερβοποιημένη και σε βάζα με διάφορες γεύσεις).  Εξάλλου, οι ευεργετικές ιδιότητες 

των σαλιγκαριών που φαίνεται ότι είναι υπεύθυνα σε μεγάλο ποσοστό για τη διάσημη 

μακροβιότητα των Κρητικών και είναι γνωστές από την αρχαιότητα (υψηλή 

περιεκτικότητα σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, πρωτεΐνη, αμινοξέα, πηγή βιταμινών του 

συμπλέγματος Β και Ε), έχουν οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής τους τα τελευταία 

χρόνια, λόγω αυξημένης ζήτησης. 

O Πανελλήνιος Συνεταιρισμός Σαλιγκαροτρόφων αποτίμησε θετικά την έκθεση (καλά 

οργανωμένη και πολύ στοχευμένη σε παρουσίαση υψηλής ποιότητας εκλεκτών 

τροφίμων και ποτών) και τη συμμετοχή του σε αυτήν, καθώς το ελληνικό περίπτερο 

παρουσίασε μεγάλη επισκεψιμότητα από Ισπανούς αγοραστές και επαγγελματίες 

χώρων εστίασης, οι οποίοι έδειξαν ισχυρό ενδιαφέρον για περαιτέρω συνεργασία.  

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης θα συνεχίσει την παρακολούθηση των εξαγωγών του 

συγκεκριμένου προϊόντος που παρουσιάζει πολλές δυνατότητες στην αγορά της 

Ισπανίας, οίκοθεν νοείται και την στήριξη των κλαδικών φορέων ή άλλων δυνητικών 

εξαγωγέων για την προώθησή του.  

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

 


