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«Συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών 

International Food & Drink Event – IFE (17 - 20/3/2019) -Επιπτώσεις Brexit 

στις παραγγελίες ελληνικών προϊόντων » 

 

Η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών International Food & Drink Event – 

IFE διεξήχθη την περίοδο 17-20/3/2019 στο εκθεσιακό κέντρο Excel του Λονδίνου.  

Η IFE 2019, η οποία πραγματοποιείται κάθε δύο έτη, προσέλκυσε φέτος 

συνολικά 1.152 εκθέτες και είναι η σημαντικότερη έκθεση του κλάδου τροφίμων και 

ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη φετινή εκδήλωση συμμετείχαν 18 ελληνικές 

εταιρείες, τα στοιχεία των οποίων επισυνάπτονται. Η ελληνική συμμετοχή ήταν σε 

ικανοποιητικό επίπεδο σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η 

ταυτόχρονη πραγματοποίηση ομοειδούς έκθεσης στην Ελλάδα (Food & Drink Expo).  

Αξίζει να σημειωθεί η παρουσία περιπτέρου για την προώθηση της ελληνικής 

φέτας στο πλαίσιο του - χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ - προγράμματος του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό φορέα Novacert. Επισημαίνουμε, επίσης,  

την παρουσία δύο εκθετών (Tripsas SA και  Eleones Chalkidikis SA) στο πλαίσιο του 

χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος Olive You της ΠΕΜΕΤΕ για την 

προώθηση της επιτραπέζιας ελιάς. 

Στο σύνολό τους οι έλληνες εκθέτες συμφώνησαν ότι η φετινή προσέλευση στην 

IFE ήταν χαμηλότερη σε σχέση με άλλα έτη και σαφώς κατώτερη των προσδοκιών. 

Οι αγοραστές εμφανίστηκαν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί να προβούν στην παρούσα 

περίοδο σε παραγγελίες, λόγω της έντονης αβεβαιότητας που πηγάζει από την 

διαδικασία εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ και της μελλοντικής εμπορικής σχέσης ΕΕ-

ΗΒ που δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Από πλευράς μας να επισημάνουμε ότι έλληνες 

εκθέτες που στο πρόσφατο παρελθόν συμμετείχαν σε άλλες εμπορικές εκθέσεις στο 

ΗΒ μας έχουν εκφράσει παρόμοιες εκτιμήσεις, (π.χ. Pure London), αποδίδοντας το 

γεγονός σε μειωμένο ενδιαφέρον βρετανών αγοραστών για ανάληψη εμπορικού 

ρίσκου. 

Παρά τις προκλήσεις που θέτει ο ισχυρός ανταγωνισμός και η διαδικασία Εξόδου 

του ΗΒ, οι έλληνες εκθέτες διακρίνουν σημαντικές ευκαιρίες για την προώθηση 

της παρουσίας ελληνικών προϊόντων τροφίμων και ποτών στη βρετανική αγορά.  
Αναφορικά με τις προκλήσεις που διαβλέπουν λόγω Brexit, οι περισσότεροι 

εξέφρασαν ανησυχίες για περαιτέρω επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

στερλίνας-ευρώ καθώς και για το κόστος των τελωνειακών διατυπώσεων ή άλλων 

απαιτήσεων που θα καταστήσουν λιγότερο ανταγωνιστικά τα ελληνικά προϊόντα. 

Επισυνάπτεται πίνακας ελληνικών συμμετοχών στην Έκθεση. 
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Ελληνικές Συμμετοχές 
 

 
Εταιρεία 

 
Website 

 

Feta PDO (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/Novacert)   

Jannis SA https://www.jannis.gr/en/  

D. Nomikos SA http://www.dnomikos.gr/ 

Antonio Foods* http://antoniopumpkinseeds.com/ 

Olympus - Hellenic Dairies SA* http://www.olympusdairy.com/ 

Epiros UK Ltd https://www.epirus.gr/  

Koukakis Farm SA* https://www.koukakisfarm.gr/en  

Nikzas SA* http://www.nikzas.gr/en/index.php  

Promo Solution Ltd. https://www.promosolution.net/el  

Psaltiras - EVOO https://www.psaltiras.gr/  

Rizos Nuts SA* http://mrrizos.gr/  

Triiris B&B http://bbe.gr/en/triiris/  

Quartet - Golden Break Treats* http://www.goldenbreak.gr/  

Farmhouse SA* http://farmhouse.gr/  

Tripsas SA (Olive You)* https://www.tripsas.gr/  

Eleones Chalkidikis SA (Olive You)* http://olive.gr/  

Nikkitas   

Loukakos Estate - EVOO https://www.loukakosestate.com/ 

  * μέσω της Promo Solution Ltd 
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