
________________________________________________ 
Hellenic Trade Centre, P.O. Box 7706, Dubai, U.A.E., tel: 00971 4 2272106, fax: 00971 4 2272253, 

email: ecocom-dubai@mfa.gr   
url: https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/829 

 

 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ Η.Α.Ε 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΝΤΟΥΜΠΑΙ 

  

  

  
  

 

 

  Ντουμπάι, 14 Νοεμβρίου 2022 

   

 

Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Gulfood Manufacturing και παράλληλων εκθέσεων ISM ME, Gulf 

Host, PLLME, The Speciality Food Festival (Dubai, 8-10 Νοεμβρίου 2022) – 

Συμμετοχή Ελλήνων εκθετών 

 

Πραγματοποιήθηκαν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του Dubai (Dubai World Trade Centre - 

DWTC), το τριήμερο 8-10.11.2022, η Διεθνής Έκθεση για τον εξοπλισμό, τη συσκευασία και τα συστατικά 

τροφίμων Gulfood Manufacturing, η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη έκθεση του συγκεκριμένου τομέα 

στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και οι παράλληλες εκθέσεις τροφίμων ISM ME (πρώην Yummex ME) για 

γλυκά και αλμυρά προϊόντα, The Specialty Food Festival για gourmet τρόφιμα, Gulf Host για τον εξοπλισμό 

HORECA και PLLME για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. 

Τα εγκαίνια της Έκθεσης πραγματοποίησαν ο Σεΐχης Ahmed bin Saeed Al Maktoum, και ο Helal Saeed 

Al Marri, Γενικός Διευθυντής της Αρχής του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου του Ντουμπάι (DWTCA) και 

Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Οικονομίας και Τουρισμού του Ντουμπάι. 

Στις Εκθέσεις, συμμετείχαν συνολικά πάνω από 2.500 Εκθέτες, εκ των οποίων οι μισοί στην Gulfood 

Manufacturing, ενώ υπήρχαν αρκετά Εθνικά Περίπτερα. 

Από ελληνικής πλευράς, υπήρξε αξιοσημείωτη ελληνική συμμετοχή στις 4 από τις 5 Εκθέσεις, με τη 

συνολική συμμετοχή να ανέρχεται σε 28 εταιρείες. Ειδικότερα, στην Gulfood Manufacturing συμμετείχαν 10 

εταιρείες, (6 στον εξοπλισμό/συσκευασία και 4 στα συστατικά), στην ISM ME 7 εταιρείες υπό την οργάνωση 

του ιδιωτικού φορέα Promo Solutions, στη Gulfhost 2 εταιρείες και, τέλος, στην Speciality Food Festival μία 

εταιρεία και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας, μέσω του Προγράμματος EUnique, η οποία είχε 

υπό τη σκέπη της εκπροσώπους 8 εταιρειών.   

Από τις συζητήσεις μας με τους Έλληνες Εκθέτες, προκύπτει ότι οι επαφές που πραγματοποίησαν ήταν 

ικανοποιητικές, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς έχουν μέτρο σύγκρισης, 

καθώς συμμετέχουν ανελλιπώς σε συγκεκριμένη Έκθεση πολλά χρόνια και δραστηριοποιούνται εξαγωγικά 

στην περιοχή. Από δικής μας πλευράς, ενημερώσαμε για τις υπηρεσίες που παρέχει το Γραφείο και δηλώσαμε 

την ετοιμότητά μας να συνδράμουμε στις εξαγωγικές προσπάθειες τους. 
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