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Γιοργάνωση Γιεθνούς Έκθεσης ADIFE (Abu Dhabi, 6-8.12.2022) – σμμετοτή Δλλήνων Δκθετών 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Εζληθό Εθζεζηαθό Κέληξν ηνπ Ακπνύ Νηάκπη (ADNEC), ην ηξηήκεξν 6-

8.12.2022, ε 1
ε
 Δηεζλήο Έθζεζε Τξνθίκσλ Abu Dhabi International Food Exhibition –ADIFE 

(https://adife.com/), ε νπνία απνηειεί κεηεμέιημε ηεο SIAL Middle East, κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

ηνπο Γάιινπο δηνξγαλσηέο ησλ Εθζέζεσλ SIAL. 

Παξά ηε κηθξόηεξε απήρεζή ηεο ζε ζρέζε κε ηε Gulfood πνπ δηνξγαλώλεηαη ζην Νηνπκπάη, ε 

πξνζπάζεηα αλάδεημήο ηεο από ην Εκηξάην ηνπ Ακπνύ Νηάκπη εληάζζεηαη ζην επξύηεξν, θηιόδνμν ζρέδην ηεο 

ηνπηθήο εγεζίαο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο θόκβνπ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηξνθίκσλ ζηελ ειεύζεξε δώλε ηνπ 

KIZAD ζην Ακπνύ Νηάκπη.  

Τε θεηηλή, πξώηε έθδνζε αλέιαβε λα θέξεη εηο πέξαο ζπγαηξηθή εηαηξεία νξγάλσζεο εθδειώζεσλ ηνπ 

Εθζεζηαθνύ Κέληξνπ, ην νπνίν αλήθεη ζην θξαηηθό επελδπηηθό ηακείν, ADQ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ADAFSA 

(Abu Dhabi Food Safety Authority). Σύκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία, ζπκκεηείραλ 445 εηαηξείεο από 41 

ρώξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 20 εζληθώλ πεξηπηέξσλ. 

 Παξόηη ε ζπκκεηνρή ήηαλ κεησκέλε ζε ζρέζε κε ηηο παιαηόηεξεο εθδόζεηο ηεο SIAL, νη δηνξγαλσηέο 

έδσζαλ έκθαζε ζηελ πξνζέιθπζε κεγάισλ εγρώξησλ θξαηηθώλ νκίισλ ηνπ αγξνδηαηξνθηθνύ ηνκέα σο 

Εθζεηώλ, ώζηε νη δηεζλείο εθζέηεο λα έρνπλ ηελ επθαηξία, ζηα πιαίζηα ηεο Έθζεζεο, λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

πςειόβαζκα ζηειέρε απηώλ ησλ εηαηξεηώλ.  

Μεγάινη θξαηηθνί όκηινη ηνπ Ακπνύ Νηάκπη, όπσο Al Dahra, Agthia Group, Silal, Elite Agro θ.α., 

θαζώο θαη ε δεύηεξε ζεκαληηθόηεξε αιπζίδα ππεξαγνξώλ Lulu δηέζεζαλ πςειόβαζκα ζηειέρε ηνπο, ηα 

νπνία ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο είλαη δύζθνια ζηελ πξνζέγγηζε, γηα ζπλαληήζεηο κε ελδηαθεξόκελνπο εθζέηεο 

ή κε. 

Από ειιεληθήο πιεπξάο, ζπκκεηείραλ 12 εθζέηεο, ε ζπκκεηνρή ησλ νπνίσλ δηνξγαλώζεθε από ηηο 

Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο (7 ζπκκεηνρέο) θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (5 ζπκκεηνρέο) κε ηε ζπλδξνκή ηεο Great 

Exhibitions πνπ έρεη ηα δηθαηώκαηα αληηπξνζώπεπζεο ηεο ελ ιόγσ Έθζεζεο ζηελ Ειιάδα.  

Επηζεκαίλεηαη, ηέινο, όηη ηελ Έθζεζε, επηζθέθζεθε, ν Πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θ. 

Απόζηνινο Τδηηδηθώζηαο, ν νπνίνο είρε ηελ επθαηξία λα ζπλνκηιήζεη κε ηνπο Έιιελεο εθζέηεο θαη λα έρεη 

επαθέο κε ηνπηθνύο αμησκαηνύρνπο ζην ρώξν ηεο Έθζεζεο. 
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