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Μαδρίτη, 17.9.2019 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ, 

 MEAT ATTRACTION, ΜΑΔΡΙΤΗ, 17-19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

Η τρίτη έκδοση της διεθνούς έκθεσης κρέατος Meat Attraction 2019, πραγματοποιείται στις 

εγκαταστάσεις της IFEMA στη Μαδρίτη, επίσημου διοργανωτή εκθέσεων της πόλης, μεταξύ 17 

και 19 Σεπτεμβρίου στο περίπτερο 10. 

Στην φετινή έκθεση παρίστανται περισσότερες από 400 επιχειρήσεις-εκθέτες, 20.000 

επαγγελματίες από 50 διαφορετικές χώρες, χωρίς ωστόσο να έχει καταγραφεί κάποια ελληνική 

συμμετοχή. Παράλληλα, αναμένεται να υποδεχτεί περισσότερους από 100 μεγάλους αγοραστές 

από 18 χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής. 

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου της έκθεσης, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε 

επαφή με τους επαγγελματίες όλων των επιμέρους τομέων του κλάδου, ήτοι την παραγωγή, τη 

διανομή καθώς ακόμη και τα σημεία πώλησης. Μάλιστα, έχουν προγραμματιστεί συγκεκριμένες 

δράσεις και εκδηλώσεις που θα απευθύνονται σε κάθε προφίλ ενδιαφερόμενου, στα πλαίσια ενός 

τμήματος της δήλωσης ταυτότητας της έκθεσης, όπως το δέκατο παγκόσμιο συνέδριο για το 

ισπανικό ζαμπόν (X Congreso Mundial del Jamón), το οποίο πέραν άλλων προωθεί το εθνικό 

προϊόν της Ισπανίας. 

Ακόμη, η έκθεση, συμβαδίζοντας με τις νέες καταναλωτικές απαιτήσεις, έχει εντάξει στο 

πρόγραμμά της το λεγόμενο INNOVATION HUB. Ο συγκεκριμένος νέος πυλώνας θα 

συγκεντρώσει όλες τις καινοτομίες και τα προϊόντα των εκθετών που θα αποφασίσουν να 

συμμετάσχουν σε αυτό, με απώτερο σκοπό την προώθησή τους και την μέγιστη προβολή τους. 

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του πυλώνα αυτού, θα γίνει και απονομή βραβείων στις εταιρίες που 

ξεχωρίζουν για την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την εφαρμοσμένη τεχνολογία. Τα πέντε στο 

σύνολό τους έπαθλα είναι χρηματικά και αντιστοιχούν στο ποσό των 3.000 ευρώ. 

Η Κίνα αποτελεί τον επίτιμο εισαγωγέα-προσκεκλημένο της φετινής διοργάνωσης, με αφορμή τις 

τεράστιες δυνατότητες και ευκαιρίες που έχει παρουσιάσει στον τομέα της εισαγωγής κρέατος. 

Για την Ισπανία μάλιστα, η εν λόγω αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντική στο διμερές εμπόριο κρέατος, 

σε συνέχεια μάλιστα της επίσημης συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο χώρες 

από τον Νοέμβριο του 2007, όποτε και υπογράφτηκε συμφωνία για την είσοδο ισπανικών 

κρεάτων στην Κίνα. Επομένως, η έκθεση θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για την ενδυνάμωση 

του εμπορίου κρέατος μεταξύ των συναφών κλαδικών επιχειρήσεων των δύο χωρών. 
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Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό από τις 9:30 π.μ. έως και τις 7:00 μ.μ.. Το εισιτήριο κοστίζει 

από 20 ευρώ σε προπώληση της έκθεσης και 30 ευρώ, σε περίπτωση που αγοράζεται τις ημέρες 

της διεξαγωγής της, ενώ έχει ισχύ και για τις τρεις ημέρες της έκθεσης. 

Επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης: https://www.ifema.es/meat-attraction  

Ακριβές πρόγραμμα έκθεσης: 

https://seguro.ifema.es/waCatalogoMovil/index_agenda.htm?idioma=es&feria=TA19#AGENDA

_FECHA 
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