
Είδηση 484

11 Απριλίου 2013

  Ε-λαδι-οινος Μεσογειακή έκθεση ελιάς και κρασιού 12-14 Απριλίου 2013
  

Εγκαινιάζεται αύριο 12 Απριλίου η έκθεση Ε-λαδι-οινος στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου
κοντά στο σταθμό ΜΕΤΡΟ «Ανθούπολης»      με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

  

Η έκθεση είναι εξειδικευμένη για:

•    Την παραγωγή, την προώθηση 
•    Τη μεταποίηση ,τη διανομή 
•    Την τυποποίηση ,την κατανάλωση 
•    Το εμπόριο, τη γαστρονομία 
•    Τις εξαγωγές , τη μαζική εστίαση 
•    Την τεχνολογία ,την πιστοποίηση 
•    Τον μηχανολογικό εξοπλισμό 
………………….του ελαιόλαδου της ελιάς & του κρασιού.

  

Στόχοι της Έκθεσης Ε-λαδι-οινος 2013 είναι
•    Η πληρέστερη ενημέρωση οποιουδήποτε ανά τον κόσμο που ενδιαφέρεται για τον κλάδο
της παραγωγής και επεξεργασίας των ανωτέρωνν κλάδων 
•    Η ανάμειξη νέων προϊόντων. 
•    Η διαμόρφωση νέων επιχειρηματικών σχέσεων . 
•    Η ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος από αγοραστές και αντιπροσώπους. 
•    Η επίτευξη αποδοτικών συμφωνιών εντός και εκτός Ελλάδος. 
•    Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ επιχειρήσεων και εμπόρων. 
•    Η τόνωση της ανταγωνιστικότητας.

  

Η Ε-λαδι-οινος θα διοργανωθεί υπό την αιγίδα φορέων και επαγγελματικών οργανώσεων
(μεταξύ των οποίων και της ΚΕΟΣΟΕ και ΕΔΟΑΟ),με τη συνεργασία Διεθνών Οργανισμών ,
τη συμμετοχή ξένων οργανώσεων και με χορηγούς επικοινωνίας σημαντικά Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης. Την έκθεση αναμένεται να επισκεφτούν ενδιαφερόμενοι, επιχειρηματίες,
αγοραστές από όλη την χώρα και το εξωτερικό.
Την έκθεση θα πλαισιώσουν σημαντικές παράλληλες εκδηλώσεις ( Συνεδρία, Ημερίδες,
Εταιρικές παρουσιάσεις κλπ.) Ιδιαίτερες και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποδοχής
,φιλοξενίας και ξενάγησης έχουν προγραμματισθεί για τους υπεύθυνους όλων των
σημαντικών επιχειρήσεων, αλυσίδων σούπερ μάρκετ κλπ.
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Στην έκθεση θα συμμετάσχουν
•    Τυποποιητές ελαιόλαδου ελιάς & κρασιού ,εξαγωγείς τελικού προϊόντος 
•    Εργαστήρια και όργανα ποιοτικού ελέγχου. Πιστοποίηση κατά πρότυπα  ISO και HACCP.

•    Μηχανήματα επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου & κρασιού. 
•    Μηχανήματα επεξεργασίας και τυποποίησης ελιάς. 
•    Αντλίες ,Κινητήρες ,Δεξαμενές , Βαρέλια , Ανοξείδωτες κατασκευές ,Λευκοσιδηρουργία 
•    Φυτώρια , Ελαιόδιχτα ,Ελαιοραβδιστικά , Γεωργικός εξοπλισμός και εξαρτήματα 
•    Χάρτινη και γυάλινη συσκευασία , Μηχανήματα συσκευασίας , Ετικέτες. 
•    Υγιεινή χώρων , Είδη προστασίας εργαζομένων , Εξοπλισμός μεταφοράς 
•    Δημόσιοι φορείς , Επαγγελματικές ενώσεις , Χρηματοδοτικοί φορείς, κ.α

  

Η έκθεση απευθύνεται:
•    Στους παραγωγούς λαδιού , κρασιού και καλλιεργητές 
•    Στους εκπροσώπους των συνεταιρισμών και των ενώσεών τους 
•    Στους ελαιουργούς 
•    Στους εκπροσώπους και τα στελέχη των τυποποιητικών επιχειρήσεων 
•    Στους εμπόρους, διανομείς και λιανοπωλητές 
•    Στους εξαγωγείς 
•    Στους εισαγωγείς των αγορών –στόχων 
•    Στους καταναλωτές.

  

Ημέρες και Ώρες λειτουργίας :
Παρασκευή    12/4/2013    10:00-20:00
Σάββατο        13/4/2013    10:00-20:00
Κυριακή        14/4/2013    10:00-20:00

  

Εκθεσιακός χώρος :
To Εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου βρίσκεται στην οδό Αναπαύσεως 19 και Δωδεκανήσου
στο Άλσος Περιστερίου. Διαθέτει Parking δυναμικότητας 5.000 αυτοκινήτων. Το Κέντρο
βρίσκεται μεταξύ δύο οδικών Εθνικών αξόνων και είναι προσπελάσιμο από μέσα μαζικής
μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ).
Πρόσβαση από Θηβών και από Λεωφ. Κηφισού.
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