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Αποτελέσματα Διεθνούς Έκθεσης SIAL Paris 2018
Parc des Expositions Paris Nord Villepinte, Παρίσι, 21-25.10.2018
Πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 21-25 Οκτωβρίου τ.έ. η Δ.Ε. Τροφίμων και Ποτών
SIAL Paris 2018 στο Εκθεσιακό Κέντρο Parc des Expositions Paris Nord Villepinte του Παρισιού.
Η έκθεση, η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τροφίμων και ποτών παγκοσμίως,
φιλοξένησε 7.336 εκθέτες από 120 χώρες (87% διεθνείς) και προσέλκυσε περί τους 160.000
επισκέπτες (70% διεθνείς). Συνολικά, η έκθεση κάλυψε 21 τομείς τροφίμων και ποτών, με
κορυφαίους αυτούς των γαλακτοκομικών προϊόντων, του κρέατος, των ζαχαρωδών, των
κατεψυγμένων τροφίμων και των ειδών παντοπωλείου.
Η ελληνική συμμετοχή στη φετινή SIAL
ανήλθε σε 287 εκθέτες, καθιστώντας την Ελλάδα
την 6η μεγαλύτερη συμμετοχή στην έκθεση,
συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, βάσει του
αριθμού των συμμετεχουσών εταιριών. Της
ελληνικής συμμετοχής προηγήθηκαν σε μέγεθος
αυτή της Γαλλίας, με 842 εταιρείες, της Ιταλίας, με
705 εταιρείες, της Κίνας, με 584 εταιρείες, της
Ισπανίας με 481 εταιρείες και της Τουρκίας με 322
εταιρείες. Το “Top 10” των συμμετοχών
συμπληρώνουν το Βέλγιο (225 εταιρείες), η
Πολωνία (217 εταιρείες), η Ολλανδία (186
εταιρείες) και το Ην. Βασίλειο (173 εταιρείες).
Μεταξύ των εκθετών, εκτός από τον μεγάλο αριθμό ελληνικών εξωστρεφών επιχειρήσεων,
συμμετείχαν με δικό τους περίπτερο μαζί με εταιρείες της περιοχής τους 8 Περιφέρειες, και
συγκεκριμένα οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Αττικής, Θεσσαλίας, Ιονίων
Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου. Επιπροσθέτως, στην
έκθεση συμμετείχαν εταιρείες υποστηριζόμενες από τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Ηπείρου και
Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες δεν διατηρούσαν ξεχωριστό περίπτερο. Επιπλέον, στην έκθεση,
συμμετείχε σειρά Επιμελητηρίων, και συγκεκριμένα αυτά της Αχαΐας, Ηρακλείου, Λάρισας,
Λασιθίου, Μαγνησίας, Ρεθύμνου, Τρικάλων και Χανίων.
Η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής συμμετοχής βρισκόταν υπό την οργανωτική
ευθύνη τριών φορέων: i) του κεντρικού φορέα Enterprise Greece, με τον οποίο συμμετείχαν
συνολικά 104 εκθέτες, εκ των οποίων η Περιφέρεια Αττικής, με δικό της περίπτερο, καθώς και οι
υποστηριζόμενες εταιρείες από τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας,
ii) της ιδιωτικής εταιρίας GREAT Greek Exports & Trade, με την οποία συμμετείχαν συνολικά
99 εκθέτες, μεταξύ των οποίων οι Περιφέρειες Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και
Πελοποννήσου με δικά τους περίπτερα και τα περισσότερα Επιμελητήρια, και iii) της ιδιωτικής
εταιρίας Promo Solutions, με την οποία συμμετείχαν συνολικά 71 εκθέτες, μεταξύ των οποίων η
συντριπτική πλειοψηφία των γαλακτοβιομηχανιών, καθώς και οι Περιφέρειες Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων με δικά τους περίπτερα. Τέλος, μικρός
αριθμός επιχειρήσεων συμμετείχε ανεξάρτητα στην Έκθεση.
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Την Έκθεση και την ελληνική συμμετοχή
επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ. Βασίλειος Κόκκαλης. Ο Έλληνας
Υφυπουργός, συνοδευόμενος από την Πρέσβη της
Ελλάδας στο Παρίσι κα Αγλαΐα Μπαλτά συμμετείχε στα
επίσημα
Εγκαίνια
της
Έκθεσης
που
πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 21.10.2018 και ώρα
16:30 και συναντήθηκε με τον αρμόδιο Υπουργό
Γεωργίας και Τροφίμων της Γαλλίας κ. Didier
GUILLAUME. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο κ.
Υφυπουργός εγκαινίασε το Εθνικό Περίπτερο του
Enterprise Greece.
Η ελληνική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το Εθνικό Περίπτερο στο Hall 2, όπου ξεναγήθηκε
από τον Πρόεδρο του Enterprise Greece κ. Στεργιούλη, καθώς και τα άλλα δύο συλλογικά περίπτερα
της ελληνικής συμμετοχής στο Hall 1, τα περίπτερα των Περιφερειών που συμμετείχαν υπό την
επιμέλεια των τριών διοργανωτών, καθώς και μεγάλο αριθμό επιμέρους περιπτέρων Ελλήνων
εκθετών.

Εκτός των ελληνικών επιχειρήσεων και των Περιφερειών, στην έκθεση συμμετείχαν με
ξεχωριστά περίπτερα οι φορείς υλοποίησης τριών προγραμμάτων προώθησης προϊόντων, και
συγκεκριμένα:
1. Η Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών Τυποποιητών Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών
(ΠΕΜΕΤΕ) με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα OLIVE YOU για την προώθηση της
επιτραπέζιας ελιάς στην ευρωπαϊκή αγορά.
2. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με το πρόγραμμα FETA PDO για την προώθηση της φέτας στις
αγορές της Γαλλίας, Γερμανίας και του Ην. Βασιλείου.
3. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος με το πρόγραμμα MEET THE LAMB για
την προώθηση του πρόβειου κρέατος στις αγορές της Ελλάδας, Ιταλίας και Ισπανίας.
Ακόμη, συμμετείχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ARISTOIL για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του μεσογειακού ελαιολάδου μέσω της ανάπτυξης και
εφαρμογής καινοτόμων μεθοδολογιών παραγωγής και ελέγχου ποιότητας που οδηγούν στην
παραγωγή ελαιολάδου με βελτιωμένες ιδιότητες προστασίας της υγείας.
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Το Εθνικό Περίπτερο (Hall 2) υπό την ευθύνη
του Enterprise Greece διέθετε 'ελληνικό
εστιατόριο', προσφέροντας καθημερινά ελληνικό
μενού, την επιμέλεια και παρασκευή του οποίου
είχε το ελληνικό εστιατόριο του Παρισιού 'Evi
Evane' και η chef Ντίνα Νικολάου. Στο Hall 1
βρίσκονταν τα συλλογικά περίπτερα των δύο
άλλων διοργανωτριών εταιριών. Έλληνες εκθέτες
βρίσκονταν επίσης στα τομεακά περίπτερα για
Ζαχαρώδη και Κατεψυγμένα (Hall 5a), για
Προϊόντα Παντοπωλείου και Ντελικατέσσεν (Hall
5b), για Ποτά, αλκοολούχα και μη (Hall 5c), για
Κρέας, Πουλερικά, Ιχθυηρά (Hall 6) και για
Γαλακτοκομικά προϊόντα (Hall 7).
Από τις συμμετέχουσες εταιρίες, μεγαλύτερη αντιπροσώπευση παρατηρήθηκε και αυτή τη
φορά στο ελαιόλαδο με 38 επιχειρήσεις, ήτοι 13,2% της ελληνικής συμμετοχής (η παρούσα
καταγραφή περιλαμβάνει τους κατ' εξοχήν εξαγωγείς ελαιολάδου. Αρκετές ακόμη εταιρίες που
καταχωρούνται σε άλλες κατηγορίες είχαν ως παράλληλη δραστηριότητα και την εμπορία
ελαιολάδου καθώς και επιτραπέζιων ελιών).
Η κατηγορία επιτραπέζιων ελιών παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το 2016,
συγκεντρώνοντας 30 εταιρίες (10,45% της συμμετοχής), εν μέρει λόγω της παρουσίας του
προγράμματος OLIVE YOU της ΠΕΜΕΤΕ.
Μεγάλη ήταν η παρουσία γαλακτοκομικών προϊόντων με 28 εταιρίες (9,8% της
συμμετοχής) που περιλαμβάνουν όλες τις μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες (ΜΕΒΓΑΛ, ΟΛΥΜΠΟΣ,
ΡΟΥΣΣΑΣ, ΚΡΙ-ΚΡΙ, ΔΩΔΩΝΗ, KOLIOS, KOUKAKIS FARM, OMIROS, PROVERTIA, ΦΑΓΕ,
ΔΕΛΤΑ κ.α) και ορισμένες μεσαίες εταιρίες της ελληνικής παραγωγής με κύρια προϊόντα τη φέτα
και το στραγγιστό γιαούρτι.
Στις υπόλοιπες κατηγορίες ανευρίσκονται τα αρτοσκευάσματα και ζαχαρώδη με 28
εταιρείες (9,8% της συμμετοχής), τα κατεψυγμένα προϊόντα και έτοιμα γεύματα με 18 εταιρείες
(6,3% της συμμετοχής), τα μη αλκοολούχα ποτά με 16 εταιρείες (5,6% της συμμετοχής), οι οίνοι
και τα άλλα αλκοολούχα ποτά με 11 εταιρείες (3,8% της συμμετοχής). Στην κατηγορία νωπών
κρεάτων, πουλερικών και ιχθυηρών συμμετείχαν 6 εταιρίες (2,1% της συμμετοχής). Στη γενική
κατηγορία «είδη παντοπωλείου» 'grocery' συμμετείχαν 94 εταιρίες ήτοι 32,7% της ελληνικής
συμμετοχής (κατηγορίες παρασκευασμάτων φρούτων και λαχανικών, μελιού, ξηρών καρπών,
ζυμαρικών, ρυζιού, ξυδιού και βοτάνων).
Η ελληνική παρουσία και συμμετοχή στην SIAL 2018 ήταν σημαντικά αυξημένη σε σχέση
με το 2016 (οπότε συμμετείχαν 239 εκθέτες από Ελλάδα) και το 2014 (οπότε συμμετείχαν 137
εκθέτες), καταδεικνύοντας μια νέα δυναμική των ελληνικών εξωστρεφών επιχειρήσεων στην
προσπάθειά τους να αυξήσουν την παρουσία τους στις αγορές του εξωτερικού.
Κατά γενική ομολογία η παρουσίαση,
κατασκευή και αισθητική των ελληνικών
περιπτέρων ήταν ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας.
Ακόμη θετικότερα σχόλια απέσπασαν τα υψηλής
ποιότητας
ελληνικά
προϊόντα
και
οι
συσκευασίες τους (ακολουθεί χωριστό έγγραφό
μας σχετικά με διακρίσεις που απέσπασαν
ελληνικά καινοτόμα προϊόντα στο πλαίσιο της
SIAL). Η συντριπτική
πλειοψηφία των
εκπροσώπων των ελληνικών επιχειρήσεων που
στεγάστηκαν στο εθνικό και τα άλλα δύο
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συλλογικά περίπτερα εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την οργάνωση, παρουσίαση και
υποστήριξη που είχαν από τους προαναφερθέντες οργανωτές εκθέσεων.
Παράλληλες εκδηλώσεις :
Στο πλαίσιο της Έκθεσης έλαβαν χώρα σειρά παράλληλων εκδηλώσεων, γευσιγνωσιών,
επιδείξεων μαγειρικής και παρουσίασης προϊόντων, την επιμέλεια των οποίων είχαν είτε οι
διοργανώτριες της ελληνικής συμμετοχής εταιρείες, είτε τα προγράμματα προώθησης προϊόντων.
Συγκεκριμένα:


Το Enterprise Greece διοργάνωσε δύο στοχευμένες γευσιγνωσίες τη Δευτέρα 22/10 στους
χώρους του ελληνικού εστιατορίου, τις οποίες επιμελήθηκε η chef κα Ντίνα Νικολάου και
απευθύνονταν σε συγκεκριμένο αριθμό διαμορφωτών της κοινής γνώμης, σε chef και
γευσιγνώστες.



Η εταιρεία GREAT παρουσίασε, υπό την επιμέλεια του chef κ. Ανδρέα Μαυρομμάτη,
συνταγές από τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και
Θεσσαλίας στις 21, 22, 23 και 24 Οκτωβρίου αντίστοιχα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο
που διέθετε στο συλλογικό της περίπτερο, τον οποίο διαχειριζόταν το εστιατόριο traiteur
'Mavrommatis'.



Η εταιρεία Promo Solution φιλοξενούσε καθημερινά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο
συλλογικό της περίπτερο επιδείξεις μαγειρικής από τον chef κ. Κωνσταντίνο Βασσάλο, που
ταξίδεψε στο Παρίσι για το σκοπό αυτό και παρουσίασε ξεχωριστό μενού για καθεμία από
τις ημέρες της Έκθεσης.



Η ΠΕΜΕΤΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος για την
προώθηση της επιτραπέζιας ελιάς OLIVE YOU,
διοργάνωσε τη Δευτέρα 22/10 δύο εκδηλώσεις
παρουσίασης και προβολής, μία απευθυνόμενη προς
εκπροσώπους του τύπου (11:30 π.μ.) και μία γευσιγνωσία
απευθυνόμενη προς γενικό κοινό (στις 14:00). Τα
προσφερόμενα εδέσματα, τα οποία περιείχαν επιτραπέζιες
ελιές, ετοίμασε ενώπιον των προσκεκλημένων, στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο της εταιρείας Promo Solution, ο
γνωστός αρχιμάγειρας κ. Κωνσταντίνος Βασσάλος.



Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος για την προώθηση της ΠΟΠ Φέτας,
διοργάνωσε την Τρίτη 23/10, σε παρακείμενο του εκθεσιακού χώρου ξενοδοχείο (Hotel
Novotel Roissy CDG), εκδήλωση παρουσίασης της Φέτας και του εν λόγω προγράμματος.
Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Βασίλειος Κόκκαλης, καθώς και η Προϊσταμένη του Γραφείου ΟΕΥ Παρισίων κα
Ευφροσύνη Μητά. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Νικόλαο Κατή, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών
Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ) κ. Χρήστο Αποστολόπουλο, καθώς και
εκπρόσωπο της εταιρείας Novacert που αποτελεί τον εκτελεστικό οργανισμό του
προγράμματος.



Η ΕΔΟΚ, στο πλαίσιο του προγράμματος για την προώθηση του πρόβειου κρέατος,
φιλοξενούσε καθημερινά στο περίπτερό της επιδείξεις κοπής κρέατος και γευσιγνωσίες για
το κοινό, υπό την επιμέλεια του chef κ. Νικόλαου Φωτιάδη.
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Συμπερασματικά :
Η ελληνική συμμετοχή στη Δ.Ε. SIAL2018 κρίνεται ως εξαιρετικά επιτυχημένη, τόσο ως
προς το μέγεθος της ελληνικής συμμετοχής, όσο και ως προς τα προϊόντα που παρουσιάστηκαν, τα
οποία ξεχώρισαν για την ποιότητα και τη συσκευασία τους. Καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, το
Γραφείο μας επισκέφθηκε μεγάλο αριθμό Ελλήνων εκθετών, με τους οποίους συζήτησε τις
δυνατότητες επέκτασης της παρουσίας τους στη γαλλική αγορά. Οι Έλληνες επιχειρηματίες είχαν
την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με εισαγωγείς και αγοραστές από όλο τον κόσμο,
καθώς η εν λόγω Δ. Έκθεση διακρίνεται για την παγκόσμια εμβέλειά της και την ικανότητά της να
προσελκύει διεθνείς επισκέπτες. Ωστόσο, σύμφωνα με πολλούς από αυτούς, η παρουσία και το
ενδιαφέρον Γάλλων αγοραστών ήταν ως ποσοστό μάλλον περιορισμένο.
Γενικότερα και κατά κοινή ομολογία, η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε σημαντικά
αυξημένο αριθμό διεθνών επισκεπτών, όχι μόνο σε σύγκριση με τη SIAL 2016 -η οποία είχε λάβει
χώρα στον απόηχο των τρομοκρατικών επιθέσεων που είχαν πλήξει το Παρίσι και άλλες γαλλικές
πόλεις- αλλά και σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις της τελευταίας δεκαετίας, γεγονός που
είχε θετικό αντίκτυπο στην επισκεψιμότητα των ελληνικών περιπτέρων.
Τα ελληνικά προϊόντα αγροτοδιατροφής και τροφίμων, αν και χαίρουν εκτίμησης από τους
Γάλλους καταναλωτές, αντιμετωπίζουν μεγάλο ανταγωνισμό από την εγχώρια φημισμένη γαλλική
παραγωγή στον τομέα αυτό, η οποία διατηρεί μεγάλη παρουσία στην εν λόγω έκθεση. Ευρύτερα δε
στη γαλλική αγορά, υφίστανται έντονο ανταγωνισμό και από ισπανικά προϊόντα, λόγω
γεωγραφικής εγγύτητας, αλλά και από μεσογειακά προϊόντα χωρών της Β. Αφρικής, με τις οποίες η
Γαλλία διατηρεί ιδιαίτερους δεσμούς.
Στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, παρατηρούμε ότι η παρουσία ελληνικών
προϊόντων στη γαλλική αγορά βαίνει αυξανόμενη, με κυρίαρχο εδώ προϊόν τη Φέτα, παρά τον
έντονο ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουν από τις γαλλικές πολυεθνικές εταιρείες. Η εμπορική τους,
ωστόσο, διείσδυση γίνεται ακόμη, σε μεγάλο βαθμό, με ιδιωτική ετικέτα στον χώρο των
υπεραγορών.
Για την αξιοποίηση της σημαντικής ελληνικής παρουσίας στη SIAL2018 και την περαιτέρω
βελτίωση των ελληνικών μεριδίων απαιτούνται επίμονες προσπάθειες ανάδειξης προϊόντων, τα
οποία μπορούν σταδιακά να κατακτήσουν εξειδικευμένες αγορές (niche market) και να
καθιερωθούν στις συνήθειες του Γάλλου καταναλωτή. Ιδιαίτερα, τα αυθεντικά προϊόντα,
παραδοσιακής παρασκευής, τα βιολογικά προϊόντα και τα προϊόντα τοπικής προέλευσης και
υψηλής διατροφικής αξίας, κρίνεται ότι έχουν σημαντικά περιθώρια διείσδυσης στη γαλλική
αγορά, η οποία στρέφεται ολοένα και εντονότερα προς πιο φυσικούς, βιώσιμους και υγιεινούς
τρόπους διατροφής.
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