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Ελληνική σσμμετοτή σε Δ.Έκθεση Τρουίμων Gulfood 2021 (Ντοσμπάι 21-25.2.2021). 

Α. Ζ Έθζεζε: Σν δηάζηεκα 21-25.2.2021 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Νηνπκπάη ε 26ε δηνξγάλσζε ηεο 
Γηεζλνύο Δθζέζεσο Gulfood (http://www.gulfood.com/), νπνία απνηειεί ηελ ζεκαληηθόηεξε εηήζηα 
δηνξγάλσζε ζηνλ θιάδν ηξνθίκσλ-πνηώλ ζηελ πεξηνρή Μέζεο Αλαηνιήο, Αθξηθήο, Ννηίνπ Αζίαο. 
Δγθαίληα Έθζεζεο πξαγκαηνπνίεζε, ζπλνδεπόκελνο από Δκηξαηηλνύο επηζήκνπο, ν Αλαπιεξσηήο 
Ζγεκόλαο ηνπ Νηνπκπάη, εΐρεο Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, πηόο ηνπ 
Αληηπξνέδξνπ θαη Πξσζππνπξγνύ ησλ ΖΑΔ, Ζγεκόλα ηνπ Νηνπκπάη, εΐρε Mohammed.  

Έθζεζε ήηαλ ζπξξηθλσκέλε από πιεπξάο ηόζν Δθζεηώλ, όζν θαη επηζθεπηώλ έλαληη 
πξνεγνύκελσλ εηώλ, όπσο ήηαλ αλακελόκελν ιόγσ παλδεκίαο. πλνιηθά ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 
2.500 εθζέηεο (έλαληη 5.000 ην 2020) από 85 ρώξεο (96 ην 2020), κε κεγαιύηεξεο εζληθέο ζπκκεηνρέο 
ηεο Σνπξθίαο (163), Ηλδίαο (152), Αηγύπηνπ, Βξαδηιίαο, θαη από ρώξεο ΔΔ ηεο Ηηαιίαο (120 εθζέηεο), 
Ηζπαλίαο (53), Βειγίνπ (49), Γαιιίαο (46), Γεξκαλίαο (30), Οιιαλδίαο (23), θιπ, ελώ αηζζεηή ήηαλ ε 
απνπζία ηεο Κίλαο. Αξηζκόο επηζθεπηώλ ήηαλ, επίζεο, αηζζεηά κεησκέλνο έλαληη πξνεγνύκελσλ 
δηνξγαλώζεσλ, θπξίσο πξνεξρόκελσλ από ΖΑΔ, Ηλδία, Δπξώπε, ελώ πεξηνξηζκέλε ήηαλ ε 
πξνζέιεπζε επηζθεπηώλ από .Αξαβία, Κνπβέηη θαη ινηπέο αξαβηθέο ρώξεο. ε ζηεγαζκέλν ρώξν 
100.000η.κ, θιαδηθή δνκή εθζέζεσο ζπκπεξηέιαβε 8 ζεκαηηθέο ελόηεηεο: ιίπε/έιαηα, 
ζπόξνη/δεκεηξηαθά, γαιαθηνθνκηθά, θξέαηα/πνπιεξηθά, πνηά, εκπνξηθά ζήκαηα ηζρύνο, 
πγηεηλά/νξγαληθά πξντόληα, παγθόζκηα αγνξά ηξνθίκσλ-World food.  

Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε δηαπιάηπλζε ησλ δηαδξόκσλ κεηαμύ ησλ πεξηπηέξσλ, ηόζν ιόγσ ηεο 
ηήξεζεο κέηξσλ πξνζηαζίαο έλαληη θνξσλντνύ, όζν θαη ηεο αλάγθεο θάιπςεο ηεο κεησκέλεο 
ζπκκεηνρήο εθζεηώλ. Δπηζεκαίλεηαη, εμάιινπ, όηη πξόθεηηαη γηα Έθζεζε πςεινύ θύξνπο θαη 
παγθόζκηαο εκβέιεηαο, πξνβαιιόκελε από δηνξγαλσηέο σο ε πξώηε Γηεζλήο Έθζεζε θιάδνπ 
ηξνθίκσλ-πνηώλ κε θπζηθή παξνπζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην ηειεπηαίν έηνο. 

Β. Διιεληθή ζπκκεηνρή: H Διιάδα ζπκκεηείρε κε 6 Δθζέηεο, εθ ησλ νπνίσλ 4 ππό εζληθό πεξίπηεξν 
Enterprise Greece θαη 2 κε αλεμάξηεηε ζπκκεηνρή (θαηάινγνο επηζπλάπεηαη). Ζ ειιεληθή παξνπζία 
ήηαλ αηζζεηά απνδπλακσκέλε, ιόγσ παλδεκίαο, ζε ζρέζε κε πξνεγνύκελα έηε (77 Δθζέηεο 2020, 
55/2019, 63/2018), κε κόλνλ έλα εζληθό πεξίπηεξν ζε ηνκέα World Food θαη δύν αλεμάξηεηα 
πεξίπηεξα ζε ηνκείο ζπόξσλ/δεκεηξηαθώλ θαη πνηώλ, ζε ζπλνιηθή επηθάλεηα πεξίπνπ 1/5 
πεξπζηλήο. Δθ ησλ 6 Διιήλσλ εθζεηώλ, νη 5 αθνξνύλ ζπκκεηνρέο ειιεληθώλ θνξέσλ πινπνίεζεο 
Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ πξνώζεζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ ζηα ΖΑΔ (βι.θαησηέξσ Γ.). 

Καηά θεηηλή δηνξγάλσζε παξνπζηάζζεθαλ, ζε πνηθηιία ζπζθεπαζηώλ: ειαηόιαδν, ζάιηζεο, ειηέο, 
παηέ ειηάο, αιείκκαηα, μίδηα, ειιεληθά delicatessen, βηνινγηθά πξντόληα (εηαηξεία GAEA), πνηθηιία 
πξντόλησλ πνπιεξηθώλ, έηνηκσλ γεπκάησλ, αιιαληηθώλ, θιπ (Αγξνηηθόο Πηελνηξνθηθόο 
πλεηαηξηζκόο Ησαλλίλσλ ΠΗΝΓΟ), ξύδη (Αγξνηηθή Δηαηξηθή ύκπξαμε Θεζζαινλίθεο Α.Δ), 
βηνινγηθόο ρπκόο ξνδηνύ (ΑΟΠ ΓΡΑΜΑ), κέιη (Μειηζζνθνκηθόο πλεηαηξηζκόο Θάζνπ).  

http://www.gulfood.com/
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Γ. πκκεηνρέο Διιεληθώλ θνξέσλ ζε πιαίζην πινπνίεζεο Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ 
Πξνώζεζεο Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ ζε Σξίηεο Υώξεο: 

1.Chick Leaders-πξντόληα πνπιεξηθώλ, Αγξνηηθόο Πηελνηξνθηθόο πλεηαηξηζκόο Ησαλλίλσλ 
ΠΗNΓΟ (Γηνξγαλσηήο GAIA ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ). πκκεηνρή ζε πεξίπηεξν κειώλ θαη εθπξνζώπσλ Γ 
πλεηαηξηζκνύ. Γηαλνκή θπιιαδίσλ Πξνγξάκκαηνο, παξνπζίαζε εθζεκάησλ, πξαγκαηνπνίεζε 
γεπζηγλσζίαο ζε πεξίπηεξν θαηά 3 εθ ησλ 5 εκεξώλ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Έθζεζεο από Έιιελα 
αξρηκάγεηξα.  
2.European Rice - ξύδη, Αγξνηηθή Δηαηξηθή ύκπξαμε Θεζζαινλίθεο Α.Δ. (Γηνξγαλσηήο Novacert). 
Γηαλνκή θπιιαδίσλ Πξνγξάκκαηνο, παξνπζίαζε εθζεκάησλ, πξαγκαηνπνίεζε γεπζηγλσζίαο ζε 
πεξίπηεξν από Αξρηκάγεηξα. 
3.European Organic Juices - ρπκόο ξνδηνύ, Αγξνηηθόο πλεηαηξηζκόο Παξαγσγώλ 
Οπσξνθεπεπηηθώλ Αγίνπ Αζαλαζίνπ Γξάκαο - BULGARIAN NATIONAL HORTICULTURAL UNION 
- ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA (Γηνξγαλσηήο Economotechniki). 
Γηαλνκή θπιιαδίσλ Πξνγξάκκαηνο, παξνπζίαζε εθζεκάησλ. πκκεηνρή ζε πεξίπηεξν κειώλ θαη 
εθπξνζώπσλ αλσηέξσ πλεηαηξηζκώλ. 
4.Delicious Fruits - λσπά θξνύηα,  ΔΝΩΖ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΩΝ ΖΜΑΘΗΑ (Γηνξγαλσηήο 
Novacert). Γηαλνκή θπιιαδίσλ Πξνγξάκκαηνο. 
5.FRUITOP - λσπά θξνύηα, ΑΔΠΟΠ Βειβεληνύ, Αγξνηηθόο πλεηαηξηζκόο Εαγνξάο, Αγξνηηθόο 
πλεηαηξηζκόο Άγηνο Λνπθάο Ράρεο Πηεξίαο, Οκάδα παξαγσγώλ «Πνηόηεηα – ύκβνιν», Αγξνηηθόο 
πλεηαηξηζκόο Νέζηνο (Γηνξγαλσηήο Novacert). Γηαλνκή θπιιαδίσλ Πξνγξάκκαηνο. 
 
Δπίζεο ζε Έθζεζε ζπκκεηείρε κε πεξίπηεξν ην Δπξσπατθό Πξόγξακκα Bee-Honey, κε επηθεθαιήο 
θνξέα ηελ βνπιγάξηθε BULGARIAN ORGANIC FOODS LTD-BOF θαη ζπληνληζηή ηνλ 
Μειηζζνθνκηθό πλεηαηξηζκό Θάζνπ. Γηαλνκή θπιιαδίσλ Πξνγξάκκαηνο, παξνπζίαζε εθζεκάησλ, 
ζπκκεηνρή ζε πεξίπηεξν κειώλ θαη εθπξνζώπσλ αλσηέξσ πλεηαηξηζκώλ. 

εκεηώλεηαη όηη δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, σο είζηζηαη, παξάιιειεο δξάζεηο πξνώζεζεο-
ελεκέξσζεο αλσηέξσ πξνγξακκάησλ, ιόγσ παλδεκίαο θνξσλντνύ.  

Έιιελεο εθζέηεο αλαθέξνπλ ηθαλνπνίεζε από ζπκκεηνρή ηνπο ζε Έθζεζε, δεδνκέλσλ ησλ 
ζπλζεθώλ, ράξηο ζηελ πξνζέιεπζε πεξηζζόηεξν πνηνηηθώλ θαη ζηνρεπκέλσλ επηζθεπηώλ, ζε 
ζύγθξηζε κε πξνεγνύκελα έηε. Από επαθέο καο κε Έιιελεο Δθζέηεο θαη παξάγνληεο εδώ αγνξάο 
ζπγθξαηείηαη ν πξνβιεκαηηζκόο γηα ην θαζεζηώο πηζηνπνίεζεο ραιάι ειιεληθώλ πξντόλησλ,  ε 
έληνλα αληαγσληζηηθή εκηξαηηλή αγνξά σο πξνο ηελ ηηκή, θαζώο θαη ην πεξηζώξην ζηελ αγνξά γηα 
δηαθνξνπνηεκέλα, delicatessen θαη πνηνηηθά πξντόληα ηξνθίκσλ. Τπελζπκίδεηαη, εμάιινπ, όηη, ζηελ 
παξνύζα ζπγθπξία, ε ειιεληθή γαζηξνλνκία ζεσξείηαη ηάζε ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα.  

Ντοσμπάι, 1η  Μαρτίοσ 2021 

Μαρία Κωστοπούλοσ 
Γραμματέας Ο.Ε.Υ. A΄ 
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ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΔΕ GULFOOD 2021 

 

ΠΕΡΙΠΣΕΡΟ ENTERPRISE GREECE 

-Chick Leaders-Αγροτικόσ Πτηνοτροφικόσ υνεταιριςμόσ Ιωαννίνων ΠΙNΔΟ 

-Delicious Fruits - ΕΝΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΩΝ ΗΜΑΘΙΑ 

-Gaea Products S.A 

-FRUITOP - ΑΕΠΟΠ Βελβεντοφ, Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ Ζαγοράσ, Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ 
Άγιοσ Λουκάσ Ράχησ Πιερίασ, Ομάδα παραγωγών «Ποιότητα – φμβολο», Αγροτικόσ υνεταιρι-
ςμόσ Νζςτοσ 

ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΙ ΕΚΘΕΣΕ 

-EUROPEAN ORGANIC JUICES - ΑΟΠ ΔΡΑΜΑ 

-European Rice - Αγροτική Εταιρική φμπραξη Θεςςαλονίκησ Α.Ε. 

ΑΛΛΑ 

- ςυμμετοχή Μελιςςοκομικοφ υνεταιριςμοφ Θάςου ςε περίπτερο Bee-Honey (Βουλγαρία) 

 


