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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ Η.Α.Ε. 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
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  Δυναμική συμμετοχή 77 Ελλήνων Εκθετών, υπό εθνικό περίπτερο Enterprise Greece, 
σε Έκθεση Τροφίμων Gulfood 2020, Ντουμπάι (16-20.2.2020). 

Πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι, στις 16-20.2.2020, η 25η διοργάνωση της Διεθνούς Εκθέσεως 
Gulfood (http://www.gulfood.com/), οποία αποτελεί την σημαντικότερη διοργάνωση στον κλάδο των 
τροφίμων και ποτών στην Μέση Ανατολή. Εγκαίνια Έκθεσης πραγματοποίησε ο Αναπληρωτής 
Ηγεμόνας του Ντουμπάι και Υπ.Οικονομικών, Σεΐχης Hamdan bin Rashid Al Maktoum, 
συνοδευόμενος από Εμιρατινούς επισήμους. H Ελλάδα συμμετείχε με εθνικό περίπτερο, υπό  
Enterprise Greece, με επικεφαλής αποστολής τον Γεν.Γραμματέα ΔΟΣ&Εξωστρέφειας ΥΠΕΞ και 
Πρόεδρο του Οργανισμού, κ. Γ. Δημητριάδη. Περίπτερα Ελλήνων Εκθετών επισκέφθηκαν, επίσης, ο 
Δ/νων Σύμβουλος Enterprise Greece, κ. Γ.Φιλιόπουλος, στελέχη του Οργανισμού και υπογράφουσα. 

Σε εν θέματι Έκθεση συμμετείχαν περίπου 5.000 εκθέτες και 96 χώρες, ενώ, κατά εκτιμήσεις 
διοργανωτών, ο αριθμός των επισκεπτών ξεπέρασε τα 100.000 άτομα από 120 χώρες. Σε στεγασμένο 
χώρο 100.000τ.μ, κλαδική δομή εκθέσεως συμπεριέλαβε 8 θεματικές ενότητες (α) λίπη και έλαια, (β) 
σπόρων και δημητριακών (γ) γαλακτοκομικών (δ) κρεάτων και πουλερικών (ε) ποτών, καθώς και (στ) 
εμπορικών σημάτων ισχύος –power brands (ζ) υγιεινών/οργανικών προϊόντων- free from και (η) 
παγκόσμιας αγοράς τροφίμων-World food.  

Μεγάλη δυναμική κατέγραψε η ελληνική συμμετοχή, οποία συμπεριέλαβε συνολικά 77 Εκθέτες 
(έναντι 55 το 2019 και 63 το 2018), 5 εθνικά περίπτερα σε τομείς ελαίων, γαλακτοκομικών, ποτών, 
καθώς και σε μείζον περίπτερο τομέα World Food, όπου, μεταξύ άλλων καινοτόμων προϊόντων και 
επεξεργασμένων τροφίμων, παρουσιάσθηκαν, σε ποικιλία συσκευασιών, τα παραδοσιακά: μέλι, 
ελαιόλαδο και ελιές. Σημειώνεται συμμετοχή τεσσάρων εταιρειών με στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς 
και πέντε με την Περιφέρεια Ηπείρου. Παρότι η ελληνική συμμετοχή, αν και ενισχυμένη, ήταν 
μικρότερη σε μέγεθος συγκριτικά με άλλες χώρες και ειδικότερα με την Τουρκία, οποία δαπανά 
σημαντικά ποσά ως χορηγός, η παρουσία του σήματος «Greece» και αυτή των ελληνικών 
περιπτέρων υπήρξε διακριτή, εμφανής και προβεβλημένη, τόσο στον κυρίως διάδρομο, όσο και σε 
αίθουσες του εκθεσιακού χώρου.  

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Προώθησης Ευρωπαϊκών Αγροτικών Προϊόντων σε Τρίτες χώρες: 1.Olive 
You (ελιές/ΠΕΜΕΤΕ), 2.European Organic Juices (βιολογικός χυμός ροδιού/ΑΣΕΠΟΠ Αγίου 
Αθανασίου Δράμας) και 3.European Rice (ρύζι, Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης ΑΕ) 
συμμετείχαν με ξεχωριστά περίπτερα. Σε πλαίσιο υλοποίησης εν λόγω προγραμμάτων, 
πραγματοποιήθηκαν δράσεις προώθησης-ενημέρωσης, σε οποίες συμμετείχε υπογράφουσα.  

Κατά επίσκεψή μας σε περίπτερα Ελλήνων Εκθετών και την αναλυτική ενημέρωσή μας για την 
δραστηριότητα και τα προϊόντα τους, παρεσχέθησαν από πλευράς μας εξατομικευμένες πληροφορίες 
για την εδώ αγορά, σε συνέχεια προηγούμενης αποστολής ειδικού ενημερωτικού υλικού και 
καταλόγων εταιρειών του κλάδου τροφίμων&ποτών. Σημειώνουμε, εξάλλου, ότι πολλές ελληνικές 
εταιρείες έχουν ήδη αναπτύξει συνεργασίες με εισαγωγείς και διανομείς ή εξετάζουν την αυτόνομη 
είσοδό τους στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, το Γραφείο μας παρέχει συστηματική ενημέρωση 
αναφορικά με το εισαγωγικό καθεστώς και πιστοποίηση τροφίμων, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις της 
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νομοθεσίας των ΗΑΕ διαφοροποιούνται από αυτές της ΕΕ ή ακόμη και των γειτονικών αραβικών 
κρατών. 

Έλληνες εκθέτες, πλειοψηφία των οποίων συμμετείχε σε προηγούμενες διοργανώσεις, αναφέρουν ότι 
παρουσία τους σε Gulfood καλύπτει, εκτός των ΗΑΕ, και σημαντικές αγορές χωρών της ευρύτερης 
περιφέρειας, λόγω του γεωγραφικού εύρους προελεύσεως των επαγγελματιών επισκεπτών. 
Καταγράφεται ικανοποίηση Ελλήνων Εκθετών από τις επαφές και συμφωνίες που πραγματοποίησαν 
στην Έκθεση. Επισημαίνεται, εξάλλου, ότι στην παρούσα φάση η ελληνική γαστρονομία θεωρείται 
τάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως αποδεικνύει και η εγκαινίαση πολλών νέων εστιατορίων 
ελληνικής κουζίνας κατά το περασμένο έτος στα ΗΑΕ και κυρίως στο Ντουμπάι.  

Τέλος, σε περιθώριο Έκθεσης πραγματοποιήθηκαν κάτωθι εκδηλώσεις, σε οποίες πρoσεκλήθησαν 
και παρευρέθησαν Έλληνες Εκθέτες: 1. Διημερίδα "Global Halal Industry" από Αρχή Πιστοποίησης 
ΗΑΕ-ESMA (17-18.2.2020), και 2. εκδήλωση δικτύωσης και παρουσίασης του κλάδου τροφίμων-
ποτών του Ντουμπάι «Gulfood Breakfast Briefing», 17.2.2020, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Ντουμπάι. 

 Ντουμπάι, 9 Μαρτίου 2020 
H Διευθύνουσα 

Μαρία Κωστοπούλου 
Γραμματέας Ο.Ε.Υ. A΄ 
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