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ΘΕΜΑ: FOODEX JAPAN 2023  

Αιτήσεις συμμετοχής έως 30.10.2022 

 

Στις 7-10 Μαρτίου 2023 προγραμματίζεται να διεξαχθεί  η διεθνής έκθεσης τροφίμων και ποτών Foodex 2023.  

 

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών της Ιαπωνίας, με 85.000 επισκέπτες και 3.500 

εκθέτες από 90 χώρες. Η έκθεση συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες παγκοσμίως, καθώς απευθύνεται σε 

μια αγορά 127 εκατομμυρίων ατόμων με υψηλό διαθέσιμο εισόδημα, ενώ δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών 

όχι μόνο από την Ιαπωνία, αλλά και από τις ασιατικές κυρίως χώρες. 

 

Η Foodex 2020 ματαιώθηκε λόγω της πανδημίας, ενώ οι Foodex 2021 και 2022 διοργανώθηκαν παράλληλα 

και ως φυσική και ως διαδικτυακή έκθεση.  

 

Η χώρα μας συμμετέχει ανελλιπώς στη Foodex εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν μπόρεσε να συμμετάσχει 

από το 2019, λόγω της πανδημίας. Μετά την επίσημη ανακοίνωση στις 11 Οκτωβρίου τ.ε. για την άρση των 

περιοριστικών μέτρων εισόδου στην Ιαπωνία λόγω κορονοϊού, ελπίζουμε ότι θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 

τις ελληνικές εταιρείες για συμμετοχή στην έκθεση το 2023. 

 

Η άποψή μας είναι ότι, με το άνοιγμα των συνόρων δίνεται η ευκαιρία μιας επανεκκίνησης στην ιαπωνική 

αγορά και για τον λόγο αυτό η συμμετοχή της χώρας μας κρίνεται σχεδόν επιβεβλημένη. Επιπλέον, οφείλουμε 

να λάβουμε υπόψη τις προοπτικές της ιαπωνικής αγοράς για τα προϊόντα μας, λόγω του μεγέθους και της 

δυναμικής της, ειδικά μάλιστα μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ 

ΕΕ και Ιαπωνίας (1/2/2029), με βάση την οποία αίρονται ή μειώνονται οι δασμοί, όπως και τα άλλα εμπόδια 

πρόσβασης στην αγορά. Παράλληλα, η συμμετοχή μας στην έκθεση θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις 

όποιες δράσεις για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στην Ιαπωνία.  

 

Επισυνάπτουμε ενημερωτικό υλικό (πληροφορίες για την έκθεση, κανονισμός και αίτηση συμμετοχής), όπως 

μας περιήλθε από το Enterprise Greece. 

 

 

 

                                 Τόκυο, 30/09//2022 
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