
 
 
 
 
 

Η 1θ GREEK FOOD SHOW 
Η διοργάνωςθ για τα Ελλθνικά προϊόντα και τθν 

Ελλθνικι γαςτρονομία  
 
 
 
 
 
 

Και   
 

Η 2θ GRECIA PANORAMA 
Η μοναδικι ζκκεςθ για τον Ελλθνικό τουριςμό 

Βουκουρζςτι, Ρουμανία 
18 - 20 Ιανουαρίου 2019,  

 
 



                          Βουκουρζςτι, Ρουμανία   18 - 20 Ιανουαρίου 2019    
 
 
 
 

Η μοναδικι διοργάνωςθ για τα Ελλθνικά προϊόντα και τθν Ελλθνικι 
γαςτρονομία  
 
 





Τπό τθν Αιγίδα: 



GREEK FOOD SHOW 2019  ςτθν Ρουμανία 
 
19-20  Ιανουαρίου 2019 , Ζκκεςθ , Βουκουρζςτι, ςτο WORLD TRADE CENTER  
18 Ιανουαρίου 2019 , Ημζρα των Επαγγελματιϊν , World Trade Center 

Η North Events διοργανϊνει τθν 1θ “GREEK FOOD SHOW” μαηί με τθν 2θ 
GRECIA PANORAMA ςτo Βουκουρζςτι ςτισ 19-20 Ιανουαρίου 2019, ςτο World 
Trade Center. 
 
τισ 18 Ιανουαρίου πραγματοποιείται θ Ημζρα των Επαγγελματιϊν.  
Hotel Pullman Bucharest World Trade Center 
 
Η “GREEK FOOD SHOW” είναι θ μοναδικι διοργάνωςθ που παρουςιάηει τθν 
πλοφςια γαςτρονομικι παράδοςθ και προϊόντα τθσ Ελλάδασ ςε μία από τισ 
μεγαλφτερεσ αγορζσ τθσ Ευρϊπθσ.  



Παραςκευι 18 Ιανουαρίου 2019   
Ημζρα των επαγγελματιών  

 
άββατο 19  & Κυριακι 20 Ιανουαρίου 2019   

Eκκεςθ ανοιχτι ςτο κοινό 
 

WORLD TRADE CENTER  1.800 TM  
Hotel Pullman Bucharest World Trade Center 



                WORLD TRADE CENTER  , Βουκουρζςτι  

1.800 τ. μ. 
           Ζκκεςθ 19-20 Ιανουαρίου 2019 



 
Hotel Pullman Bucharest World Trade Center 

 Παραςκευι 18 Ιανουαρίου 2019,  

Ημζρα των Επαγγελματιϊν 



Η ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΡΟΤΜΑΝΙΑ  
  

 
 

 

Η Ελλάδα εξάγει αρκετά τρόφιμα ςτθ 
Ρουμανία, όπωσ εςπεριδοειδι, 
ελαιόλαδο, ελιζσ, κονςερβοποιθμζνα 
φροφτα και λαχανικά, μπιςκότα, 
χυμοφσ, προϊόντα ιχκυοκαλλιζργειασ, 
γαλακτοκομικά, κ.α., 
 
Ειδικότερα ωσ προσ τα φροφτα και τα 
λαχανικά, θ Ρουμανία αποτελεί τθν 
πρώτθ αγορά για τισ ελλθνικζσ 
εξαγωγζσ, με κατανάλωςθ 186.000 
τόνουσ ετθςίωσ.  
 
Η Ελλάδα είναι ο όγδοοσ μεγαλφτεροσ 
προμθκευτισ ιχκθρϊν τθσ Ρουμανίασ 
Η ηιτθςθ αναμζνεται να 
τριπλαςιαςκεί τα επόμενα πζντε ζτθ .  

 
 

Η Ρουμανία αποτελεί τθν πλζον ελκυςτικι αγορά 
τθσ Νοτιοανατολικισ και τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ για 
τα ελλθνικά τρόφιμα λόγω τθσ γεωγραφικισ τθσ 
εγγφτθτασ με τθν Ελλάδα και του μεγζκουσ τθσ 
αγοράσ τθσ. 
   
Eίναι 9θ ςε μζγεκοσ μεταξφ των κρατών μελών τθσ ΕΕ 
και ζχει πλθκυςμό περίπου 20,1 εκ.  
 
Είναι χώρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ από τθν 
01.01.2007, αλλά δεν είναι μζλοσ τθσ Ευρωηώνθσ. 
  
6.643 ελληνικζσ επιχειρήςεισ ςτη Ρουμανία με 
επενδφςεισ πάνω από 4 δις. ευρώ 
 
Σο διμερζσ εμπόριο Ελλάδοσ – Ρουμανίασ  το 2016  
ζφκαςε τα 1,37 δις. ευρώ, και οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ 
ζφκαςαν  τα 755,024 εκατ. ευρώ 
 



 
 

 

• Οι Ρουμάνοι καταναλωτζσ αγοράηουν τρόφιμα και ποτά τόςο από τα 
παντοπωλεία και τισ ανοικτζσ (λαϊκζσ) αγορζσ, όςο και από τισ αλυςίδεσ 
καταςτθμάτων λιανικισ πώλθςθσ τροφίμων (supermarkets).  

 
• Σα τελευταία ζτθ παρατθρείται ςτροφι του Ρουμάνου καταναλωτι προσ 

ποιοτικά προϊόντα και προϊόντα υγιεινισ διατροφισ, όπωσ το ελαιόλαδο, 
κυρίωσ λόγω τθσ αφξθςθσ των μιςκών και τθσ γνωριμίασ του με τα ελλθνικά 
προϊόντα κατά τθν περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, αφοφ θ Ελλάδα 
αποτελεί τον πρώτο τουριςτικό προοριςμό για τουσ Ρουμάνουσ. 
 

• οι Ρουμάνοι  τα τελευταία χρόνια ζχουν κάνει ςτροφι προσ ζναν πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφισ. Ζτςι, ζχει αυξθκεί θ ηιτθςθ ελαιολάδου, ενόσ ακριβοφ 
προϊόντοσ για τα ρουμανικά δεδομζνα.  
 

• οι Ρουμάνοι καταναλωτζσ προτιμοφν τα ελλθνικά φροφτα και λαχανικά 
από τα αντίςτοιχα τρίτων χωρών  

 

ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΤΜΑΝΟΤ καταναλωτι  



• Οι εξαγωγζσ τθσ Ελλάδασ ςτθν Ρουμανία 2017  
     ζτρεξαν με ρυκμό +14%, ζναντι του 2016 και       
     διαμορφώκθκαν ςε πάνω από 870 εκατ. Ευρϊ 

 
• Οι ανάγκεσ τθσ ρουμανικισ αγοράσ είναι μεγάλεσ, κυρίωσ ςτα τρόφιμα, 

δεδομζνου ότι θ χϊρα ειςάγει περίπου το 60% τθσ ςχετικισ κατανάλωςθσ.  
 

• Ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ κονςερβοποιθμζνων 
φροφτων, ελαιολάδου, ελιών, μπιςκότων, γαλακτοκομικών, προϊόντων 
ιχκυοκαλλιζργειασ, χυμών κ.λ.π 



                       
                      14θ θ Ελλάδα 

                        ςε εξαγωγζσ οίνου  

 

• το κραςί ςυγκαταλζγεται μεταξφ των δθμοφιλζςτερων αλκοολοφχων ποτών των 
Ρουμάνων καταναλωτών. 

 

• Σα ελλθνικά κραςιά, παρότι θ χώρα μασ ευρίςκεται ςτθν 14θ κζςθ μεταξφ των 
προμθκευτών, ζχουν μεγαλφτερεσ προοπτικζσ προώκθςθσ ζναντι άλλων, τόςο 
λόγω τθσ ποιότθτάσ τουσ αλλά και λόγω του ότι είναι ιδθ γνωςτά ςτουσ 
Ρουμάνουσ καταναλωτζσ, από τα ταξίδια που πραγματοποιοφν ςτθν Ελλάδα.  

 

• Αξίηει να ςθμειωκεί ότι αυξικθκε ςθμαντικά το τουριςτικό ρεφμα προσ τθν 
Ελλάδα, υπολογιηόμενο για το 2015 ςε άνω των 1.200.000 Ρουμάνων τουριςτών. 
Με αυτόν τον τρόπο, ενιςχφεται ζμμεςα θ ηιτθςθ για ειςαγωγι ςτθ Ρουμανία 
ελλθνικών προϊόντων, όπωσ ελαιόλαδου, ελιών και οίνου. 

 



κοπόσ διοργάνωςθσ 

• Αναγνωριςιμότθτα των ελλθνικών προϊόντων και τθσ ελλθνικισ γαςτρονομίασ 
 

 Ανάδειξθ και προϊκθςθ των ελλθνικών προϊόντων ςτθν αγορά τθσ Ρουμανίασ 
      
• Διερεφνθςθ των δυνατοτιτων  ςυνεργαςίασ με τθν αγορά τθσ Ρουμανίασ 

 
• Πραγματοποίθςθ επιχειρθματικών ςυναντιςεων με τισ κατάλλθλεσ         
     Ρουμανικζσ   επιχειριςεισ  με ςκοπό τθν ζναρξθ ςυνεργαςίασ αλλά και τθν     
     διατιρθςθ και διεφρυνςθ ςχζςεων  για τισ ιδθ υπάρχουςεσ ςυνεργαςίεσ. 

 
• Ενθμζρωςθ για τισ ςυνκικεσ αγοράσ και τισ καταναλωτικζσ προτιμιςεισ 

 
 Η δθμιουργία «Βιωματικισ» εμπειρίασ για τουσ επιςκζπτεσ τθσ ζκκεςθσ μζςα 

από ςεμινάρια, γευςιγνωςίεσ, διαγωνιςμοφσ και άλλεσ προωκθτικζσ ενζργειεσ.  



 

Ημζρα των επαγγελματιϊν   
Βusiness Forum για τον Σουριςμό και τισ Εξαγωγζσ  

με ςυμμετοχι 3 χωρϊν Ρουμανία – Μολδαβία – ερβία* 

 



 
 

                        Ημζρα των επαγγελματιϊν – B2B ςυναντιςεισ   
18  Ιανουαρίου 2019, Βουκουρζςτι, Hotel Pullman Bucharest World Trade Center 

 



 
 
 

                        Ημζρα των επαγγελματιϊν – βραδινι εκδιλωςθ   
18 Ιανουαρίου  2019, Βουκουρζςτι, Hotel Pullman Bucharest World Trade Center 

 
 

 



         Πρόγραμμα Ημζρασ Επαγγελματιϊν 
        18 Ιανουαρίου 2019 , Βουκουρζςτι 

                             Η θμζρα των επαγγελματιϊν πραγματοποιείται ςτο   

                                    Hotel Pullman Bucharest World Trade Center 
Περιλαμβάνει : 

 

• Βusiness Forum  για τον ελλθνικό τουριςμό και τα ελλθνικά εξαγωγικά προϊόντα  

        Ζνα ανοικτό FORUM που απευκφνεται ςτον ελλθνικό τουριςμό και τα ελλθνικά εξαγωγικά    

       προϊόντα δίνοντασ πολφτιμεσ πλθροφορίεσ και ιδζεσ για τθν ανάπτυξθ ςχζςεων μεταξφ των   

       κρατών και με ομιλθτζσ από τθν Ρουμανία, τθν Μολδαβία και ερβία*. 

 

• Β2Β ςυναντιςεισ του κλάδου τροφίμων και ποτϊν με αγοραςτζσ από Ρουμανία & guest buyers από 
Μολδαβία και ερβία* 

       Οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθν δυνατότθτα να πραγματοποιιςουν ςυναντιςεισ   με αγοραςτζσ από       

       τθν  Ρουμανία και προςκεκλθμζνουσ  από Μολδαβία και ερβία*. 

 

• Βραδινι εκδιλωςθ – δείπνο  

        Η εκδιλωςθ αφορά αποκλειςτικά και μόνο εκπροςώπουσ των εκκετών, κακώσ και     

        ειδικά προςκεκλθμζνουσ και ςτελζχθ  τθσ τουριςτικισ αγοράσ και  του κλάδου τροφίμων- 

        ποτών από 3 χώρεσ. 

  *ζχουν προςκλθκεί        

 



 
 1 τραπζηι ςυναντιςεων 

 
 2 καρζκλεσ 

 
 Παροχι ρεφματοσ (για laptop υπολογιςτι) 

 
 Παροχι Internet Wi Fi 

 
 Τπθρεςία υποδοχισ - Reception  

 
 Δυνατότθτα θ κάκε επιχείρθςθ να φζρει το δικό τθσ Stand Alone Banner για τοποκζτθςθ 

ςτο τραπζηι του 
 

 Δυνατότθτα θ κάκε επιχείρθςθ να φζρει το ζντυπο και ενθμερωτικό υλικό τθσ, και 
δείγματα προϊόντων 
 

 Κακ όλθ τθν διάρκεια των επαγγελματικϊν ςυναντιςεων κα προςφζρεται καφζσ, νερό, 
χυμοί - αναψυκτικά (μικρό buffet) 
 

 Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυναντιςεων 6-10 . 

 
 

 τισ  παροχζσ των επαγγελματικϊν ςυναντιςεων  
περιλαμβάνονται : 
 



GRECIA PANORAMA 2018 
 

Video διοργάνωςθσ 2018 
    
 

https://vimeo.com/253129961 
 



T. +30 210 9713281, info@north-e.com, www.north-e.com, www.greckapanorama.com 
Γραφεία Θεςςαλονίκθσ:Ι. ΠΑΑΛΙΔΗ 79 & ΙΜΕΡΑ 4 , ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

Αποκλειςτικόσ υνεργάτθσ Βορείου Ελλάδοσ: Europrovoli, T. +30 2510 231067, info@europrovoli.eu 
Αποκλειςτικόσ υνεργάτθσ ∆ωδεκανιςων: Praxis Plus, T. +30 22410 24095 info@praxisplus.gr 

http://www.greckapanorama.com/

