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AΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ  

με συμμετοχή του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης  

Διεθνής έκθεση τροφίμων Αlimentaria και Διεθνής έκθεση εστίασης Hostelco 

Βαρκελώνη, 4-7.4.2022  

 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, η σημαντικότερη έκθεση τροφίμων και ποτών στην Ισπανία, 

Alimentaria, με φυσική παρουσία, στους χώρους Gran Via του επίσημου φορέα εμπορικών 

εκθέσεων της Βαρκελώνης, Fira Barcelona. Η έκθεση ξεκίνησε τη Δευτέρα 4 Απριλίου και 

ολοκληρώθηκε την 7η του ίδιου μηνός, ημέρα Πέμπτη και ήταν η πρώτη φορά που 

επαναλήφθηκε μετά το 2018, μετά από διάφορες αναβολές και ακυρώσεις, λόγω της πανδημίας. 

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη έκθεση λαμβάνει χώρα ανά διετία. 

Οι 3.000 επιχειρήσεις που συμμετείχαν, ως εκθέτες, κάλυπταν συνολικά 85.000 τ.μ., 

αποδεικνύοντας ότι η επιστροφή στην κανονικότητα είναι προ των πυλών, τόσο στην Ισπανία 

όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτές ανέδειξαν τη σημασία της εστίασης και όλης της 

αλυσίδας τροφίμων για την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα 

διατροφικά προϊόντα (λαχανικά, κρέατα, αρτοποιήματα, χυμοί, καφέδες, γαλακτοκομικά 

προϊόντα, επιδόρπια κοκε). Πέραν όμως των διατροφικών προϊόντων, συμμετείχαν εταιρίες, που 

δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα αυτών καθώς και στο χώρο της εστίασης, όπου 

σημειώθηκαν συμμετοχές, ακόμη και για τη διακόσμηση εστιατορίων, καφέ-μπαρ κοκε.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σπουδαιότητας της εν λόγω έκθεσης στην Ιβηρική έχει η 

παρουσία 400 εκθετών από 52 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Μάλιστα, στην 

επίσημη ανακοίνωση της έκθεσης, η Ελλάδα και οι Τουρκία είναι οι δύο χώρες που 

αναφέρονται ως αυτές, που ξεχώρισαν για τον διπλασιασμό του χώρου τους, σε 

σύγκριση με προηγούμενες συμμετοχές τους. Για πρώτη φορά συμμετείχαν και επιχειρήσεις 

από τη Βραζιλία, τη Σλοβακία, την Αυστραλία, τον Καναδά, τα Η.Α.Ε και το Πουέρτο Ρίκο. Πέραν 

των προαναφερθέντων, πολλές συμμετοχές σημειώθηκαν και από την Αλγερία, την Πορτογαλία, 

το Μαρόκο, την Ιταλία, την Πολωνία, το Βέλγιο και την Αργεντινή. Εξυπακούεται, τέλος, ότι η 

σημαντική πλειοψηφία των εκθετών ήταν ισπανικές επιχειρήσεις.  

Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου, οι περίπου 100.000 επισκέπτες, όπως υπολογίζονται 

σύμφωνα με στοιχεία του κλαδικού τύπου, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις τελευταίες 

καινοτομίες του τομέα των τροφίμων και της εστίασης. Μεταξύ των πρωτοποριακών προϊόντων, 

που παρουσιάστηκαν, ξεχώρισαν οι χυμοί σε κάψουλες αντίστοιχες με αυτές του καφέ, προϊόν 

χορτοφαγικού «τόνου», που αποτελεί χορτοφαγική εναλλακτική για όσους αγαπάνε τον τόνο 

από κονσέρβα, αφού έχει την ίδια γεύση και υφή καθώς και η ισπανική τορτίγια σε κονσέρβα, 
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ώστε η αποθήκευσή της να μη χρειάζεται ψυγείο. Φυσικά, η έκθεση περιλάμβανε ένα σύνολο 

τροφίμων, που καλύπτουν όλα τα γευστικά γούστα και προτιμήσεις. Ιδιαίτερη μνεία, είχαν τα 

βιολογικά προϊόντα, τα οποία σχετικά πρόσφατα έχουν αρχίσει να αποκτούν δημοφιλία στην 

Ισπανία.  

Επιπροσθέτως, όπως και σε κάθε έκθεση, όλο το τετραήμερο πραγματοποιήθηκαν πλήθος 

ομιλιών και παρουσιάσεων για τις τάσεις και προκλήσεις του κλάδου, με συνολικά περί τους 200 

ειδικούς να παρουσιάζουν και να συζητούν τα εν λόγω θέματα καθώς και τα ζητήματα της 

βιωσιμότητας και της ψηφιοποίησης, που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του τομέα. Η 

θεματική έκθεση Hostelco Live Hotel επικεντρώθηκε στη γαστρονομία, στην εστίαση και στη 

φιλοξενία. Παράλληλα, με τη θεματική The Experience Live Gastronomy, 30 σεφ με συνολικά 36 

αστέρια Μichelin, μαγείρεψαν ζωντανά ενώπιον των ενδιαφερόμενων, παρουσιάζοντας και 

εξηγώντας τις καινοτόμες ιδέες και πιάτα τους.  

Πέραν όμως αυτών, οι επαγγελματίες του κλάδου, επιπροσθέτως της δυνατότητας παρουσίασης 

των προϊόντων τους σε ένα ευρύ κοινό, μεταξύ των οποίων μετρ του χώρου και αγοραστές, η 

έκθεση πλαισιωνόταν και από τα δύο προγράμματα Hosted Buyers και VIP Buyers. Το πρώτο 

διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού της 

Ισπανίας και του αρμόδιου οργανισμού προώθησης ισπανικών εξαγωγών και προσέλκυσης 

επενδύσεων ICEX. Σε αυτό, επαγγελματίες αγοραστές από άλλες χώρες, προσκαλούνται να 

συμμετέχουν στην έκθεση, προκειμένου να έχουν την ευκαιρία να συνάψουν συμφωνίες και να 

πραγματοποιήσουν αγορές. Σημειώνεται ότι η διοργάνωση καλύπτει τα έξοδα των αγοραστών, 

ενώ αυτοί επιλέγονται από τους διοργανωτές, έπειτα από αίτημα των ενδιαφερόμενων. 

Συνεπώς, ενισχύονται οι εξαγωγές, κυρίως των ισπανικών προϊόντων, σε άλλες χώρες. 

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα VIP Buyers δίνει τη δυνατότητα σε Ισπανούς εμπόρους να κλείσουν 

εμπορικές συμφωνίες με εταιρίες από όλο τον κόσμο, που συμμετέχουν στην έκθεση.  

Η ελληνική συμμετοχή 

Η Ελλάδα συμμετείχε, για μία ακόμη φορά, στην Alimentaria και, όπως προαναφέρθηκε, με 

σημαντική αύξηση των εκθετών. Ως χώρα είχαμε συμμετοχή τεσσάρων περιφερειών, της 

Αττικής, της Κεντρικής Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Ηπείρου. 

Συνολικά, συμμετείχαν 27 ελληνικές εταιρίες, ο κατάλογος των οποίων ακολουθεί, σε περίπτερο 

350 τ.μ. Την επιτυχημένη διοργάνωση της ελληνικής αποστολής ανέλαβε η εταιρία Promo 

Solutions ΕΠΕ. 

Περιφέρεια Αττικής 

Ioannis Ilia Alexakis Ltd, Tsanos Bakery, Attiki Bee Culturing Co., Alexandros Pittas S.A., Pavlos 

Petrakis A.E.V.T.E., Chocotime Sa, D. E. Thomadakis & Sons Ltd, Viotyr S.A., Geodi SΑ, 

Mpartzis Nikolaos "Melitimon" 
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Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας 

Agricultural Association οf Taxiarchis, Stayia Farm Bio Farm, Kentris Sa, Hellenic Breweries Of 

Atalanti S.A. 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Chalvatzis Georgios, To Meli Tis Arkoudas, Asop Ag.Athanasiou Dramas 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Nikolaos Kolionasios Co, I.Chavelas & Co Lp, Makatselis & Sons O.E, Afoi Karagioth Ike, Farma 

Metsovou Ee, Eleftheria D.Mpoumpa, Ntopia Kreata Prevezis Ae, Georgiou Despoina, Beis 

Filippos 

Ατομικοί Εκθέτες 

VamvalisTrofima Anonymos Viomihaniki Emporiki Etairia Sa, Mevgal S.A., Agrophoenix Sa 

Το ελληνικό περίπτερο πλαισίωναν δύο Έλληνες σεφ, οι οποίοι παρουσίαζαν καθημερινά 

γευστικές απολαύσεις, ο κ. Κωνσταντίνος Βασάλος και η Περιφέρεια Αττικής με τον δικό της σεφ. 

Η επισκεψιμότητα του ελληνικού περιπτέρου κινήθηκε σε λίαν ικανοποιητικά επίπεδα, ιδίως την 

δεύτερη και τρίτη ημέρα διεξαγωγής της έκθεσης, με τις συμμετέχουσες εταιρίες να δηλώνουν 

ικανοποίηση για την επαναφορά των κλαδικών εκθέσεων του τομέα τους και να καταγράφουν 

σημαντική εξωστρέφεια μέσα από τη συμμετοχή τους, καθώς οι περισσότερες μεταξύ αυτών 

παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην εν λόγω έκθεση.  

Στην συγκεκριμένη έκθεση, ακόμη, μετείχε, με μεγάλο περίπτερο 48 τ.μ., η κυριότερη εισαγωγική 

εταιρία διανομής και πώλησης σε φυσικό κατάστημα όσο και διαδικτυακά, ελληνικών τροφίμων 

και ποτών, που δραστηριοποιείται στην Ιβηρική εδώ και δέκα έτη, Οlimpo Gourmet. O 

ιδιοκτήτης της εταιρίας, κ. Ιωάννης Μαλαματίνης, διατηρεί την έδρα του εισαγωγικού οίκου στη 

Βαρκελώνη. Η Οlimpo Gourmet εκπροσωπεί μία ευρύτατη σειρά ελληνικών διατροφικών 

προϊόντων, αποσταγμάτων (λ.χ. τσίπουρο Αποστολάκη Θεσσαλίας) και οίνων (Mπουτάρη και 

Τσάνταλη), αρτοσκευασμάτων, γαλακτοκομικών (λ.χ. γιαούρτι και κεφίρ Κουκάκη), 

κατεψυγμένων, γλυκισμάτων κ.ά., ξεπερνώντας τις 300 αναφορές διαφορετικών προϊόντων.  

Συμβολή Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

• Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης στάθηκε αρωγός στην ελληνική συμμετοχή, συντονίζοντας τις 

ενέργειές του για την υποστήριξη της ελληνικής συμμετοχής, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

διμήνου, που μεσολάβησε, πριν από την επίσημη διεξαγωγή της έκθεσης. 

• Το Γραφείο μας παρακολούθησε την έκθεση και ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τους 

συμμετέχοντες της ελληνικής αποστολής, τόσο με τους διοργανωτές όσο και με τους 

εκπροσώπους των Περιφερειών και των εταιριών. Απέστειλε σε όλους παρατηρήσεις με 
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την εικόνα για την αγορά της Ισπανίας, καθώς και χρήσιμες συμβουλές για τη 

δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στην εδώ αγορά.  

• Διαβίβασε στους ανωτέρω σειρά χρηστικών αρχείων, που περιλάμβαναν, πέραν των 

κλασικών πληροφοριακών αρχείων, όπως εδώ εισαγωγέων-διανομέων τροφίμων-ποτών 

ανά κατηγορία προϊόντος των ελληνικών συμμετεχουσών εταιριών, τα ακόλουθα κείμενα, 

τα οποία έχει εκπονήσει το Γραφείο μας την τελευταία διετία:  

- Έρευνα αγοράς 2021 για τον κλάδο των φρούτων-λαχανικών στην 
Ισπανία, https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/76949 
- Κλαδική μελέτη 2021 για το ακτινίδιο στην Ισπανία, https://agora.mfa.gr/infofiles-

menu/infofile/77074 

- Έρευνα αγοράς 2020 για τον κλάδο του ελαιολάδου στην 

Ισπανία, https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/70759 

- Έρευνα αγοράς 2020 για τη βιομηχανία κρέατος στην 

Ισπανία, https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/71819 

- Κλαδική μελέτη 2020 για τον κλάδο της ζυθοποιϊας, https://agora.mfa.gr/infofiles-

menu/infofile/70757 

- Έρευνα αγοράς 2019 για τον κλάδο του οίνου στην Ισπανία, https://agora.mfa.gr/infofiles-

menu/infofile/68396 

- Αποτίμηση Διεθνούς Έκθεσης FRUIT ATTRACTION 2021, https://agora.mfa.gr/infofiles-

menu/infofile/77216 

- Αποτίμηση Διεθνούς Έκθεσης SALON DE GOURMETS 

2021, https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/77417 

- Αποτίμηση Εκδήλωσης Γαστρονομίας 16.11.2021, https://agora.mfa.gr/infofiles-

menu/infofile/77973 

-Aποτίμηση Διεθνών Κλαδικών Εκθέσεων World Οlive Oil Exhibition, HIP & Meat 

Attraction, www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-

xora/infofile/79431 

• Προέβη στις κατάλληλες ενέργειες για την ανεύρεση βοηθών-διερμηνέων για τις ανάγκες 

των Ελλήνων εκθετών. 

• Aπέστειλε προσκλήσεις σε όλους τους συνομιλητές μας (Eπιμελητήρια, κλαδικές 

ενώσεις, θεσμικούς φορείς, συνδέσμους σουπερμάρκετ, ομογενείς που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων κ.ά.), ενημερώνοντάς τους για την ελληνική 

συμμετοχή και καλώντας τους να επισκεφθούν το ελληνικό περίπτερο και 

• Διευθέτησε συναντήσεις για τους Έλληνες εκθέτες με εκπροσώπους των εδώ 

σημαντικότερων εταιριών ελληνικών τροφίμων και ποτών. 

Συμπεράσματα  

Η Αlimentaria αποτελεί τη σημαντικότερη γενική έκθεση τροφίμων και ποτών, που 

πραγματοποιείται στην Ιβηρική ανά διετία. Πρόκειται για εμπορική εκδήλωση, που  κατακλύζεται 

από υψηλή επισκεψιμότητα επαγγελματιών του χώρου, που την παρακολουθούν ανελλιπώς και 

προτείνεται ανεπιφύλακτα, προς συμμετοχή, στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων και εστίασης γενικότερα. Τα περισσότερα 

περίπτερα ήταν μεγάλα και πραγματοποιούνταν γευστικές δοκιμές για τους επαγγελματίες και 
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άλλους ειδικούς γευσιγνώστες, σεφ, προμηθευτές μεγάλων αλυσίδων υπεραγορών, διανομείς, 

τεχνολόγους τροφίμων, κ.ο.κ.ε. Το κυριότερο χαρακτηριστικό της φετινής διοργάνωσης ήταν το 

ίδιο που χαρακτηρίζει όλες τις κλαδικές εκθέσεις, που επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο 

στην Ισπανία, μετά την πανδημία: το κλίμα ανανέωσης και νεωτερισμού, που διαπνέει όλες τις 

εμπορικές εκδηλώσεις, που λαμβάνουν χώρα, εκ νέου, με φυσική παρουσία, η δυναμική, που 

αναπτύσσουν οι Ισπανοί διοργανωτές με πολλούς τρόπους (λ.χ. ομιλίες, σεμινάρια, γευστικές 

δοκιμές, προσφορά δώρων σε ατομικές συσκευασίες, happenings/ δρώμενα, κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής των εκθέσεων), η σύγχρονη αισθητική των περιπτέρων και των χώρων διεξαγωγής 

της έκθεσης, ώστε να διευκολύνεται η χρήση των νέων τεχνολογιών, καθώς και το ανεπτυγμένο 

επίπεδο επαγγελματικών επαφών. Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι ότι η επισκεψιμότητα 

της Αlimentaria -και το ίδιο καταγράφουμε στις περισσότερες διεθνείς κλαδικές εκθέσεις που 

πραγματοποιούνται εδώ πλέον κανονικά- ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις των διοργανωτών, ότι 

η σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών, παραγγελιών και εξεύρεση διανομέων και προμηθευτών 

κινήθηκε με θετικό πρόσημο, σύμφωνα με τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Συνεπώς, η ισπανική 

αγορά αποδεικνύεται, όπως, κατ΄ επανάληψη, έχει επισημάνει το Γραφείο μας σε πολλές 

ανάλογες αποτιμήσεις, αγορά με σημαντικό περιθώριο για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις 

και στον κλάδο των τροφίμων, με έμφαση στα βιολογικά και πολύ ποιοτικά γαστρονομικά 

προϊόντα, όπως αναμένουμε να δούμε και στις δύο επικείμενες εξειδικευμένες εκθέσεις, στις 

οποίες και πάλι ήδη σημειώνεται σημαντική ελληνική συμμετοχή (Salon Gourmets, Mαδρίτη, 25-

28.04.2022 και Seafood Expo Global, Bαρκελώνη, 26-28.04.2022). Η πραγματικότητα είναι, ότι, 

σε σχέση με άλλες, σημαντικές για τη χώρα μας ευρωπαϊκές αγορές, πολλές ελληνικές εταιρίες 

τώρα ανακαλύπτουν την Ισπανία, των 47,3 εκατ. καταναλωτών και η συστηματική της 

προσέγγιση μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα σε πολλούς εξαγωγικούς τομείς για την 

Ελλάδα. 
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