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Ντουμπάι, 3 Μαρτίου 2023 

 

Συμμετοχή Ελλήνων Εκθετών σε Gulfood 2023 (Dubai, 20-24.02.2023) –  

Παράλληλες Δράσεις Προγραμμάτων Προώθησης Ευρωπαϊκών Αγροτικών Προϊόντων 

 

Σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του Dubai, την περίοδο 

20-24.02.2023, η 28η διοργάνωση της Διεθνούς Εκθέσεως Gulfood (http://www.gulfood.com/). 

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για τη σημαντικότερη διοργάνωση στον κλάδο των τροφίμων και ποτών στην 

περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής. 

Τα εγκαίνια της Έκθεσης πραγματοποίησε o Αντιπρόεδρος / Πρωθυπουργός ΗΑΕ και Ηγεμόνας 

Dubai Σεΐχης Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ο οποίος περιηγήθηκε στους χώρους της Έκθεσης, 

συνοδευόμενος από την Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος, κα Mariam Almheiri και πλήθος 

εμιρατινών αξιωματούχων. 

Η φετινή Έκθεση προσέλκυσε περισσότερους από 100.000 επισκέπτες από 200 χώρες και πάνω από 

5.000 εκθέτες, εκ των οποίων οι 1.500 συμμετείχαν για πρώτη φορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Έκθεση ήταν 

κατά 30% μεγαλύτερη εν συγκρίσει με την περσινή της έκδοση, καθώς λόγω υψηλού ενδιαφέροντος 

συμμετοχής από την πλευρά των εκθετών, φέτος δημιουργήθηκε η Gulfood Plus, μια νέα αίθουσα με 

πρόσθετο χώρο 10.000 τ.μ., όπου οι πρωτοεμφανιζόμενοι εκθέτες παρουσίασαν καινοτόμα προϊόντα. Τα 

εθνικά περίπτερα ανήλθαν σε 125, στα οποία περιλαμβάνονταν και πρωτοεμφανιζόμενες χώρες, όπως 

Αρμενία, Καμπότζη και Ιράκ.  

Ως προς την κλαδική δομή της Έκθεσης, ο συνολικός εκθεσιακός χώρος, που ανήλθε περίπου σε 

120.000 τ. μ., συμπεριέλαβε 7 θεματικές αίθουσες: (α) ποτά/αναψυκτικά, (β) γαλακτοκομικά, (γ) λίπη & 

έλαια, (δ) όσπρια, σιτηρά & δημητριακά (ε) κρέατα & πουλερικά  (στ) προϊόντα υγείας & ευεξίας (βιολογικά, 

χωρίς γλουτένη, εμπλουτισμένα τρόφιμα κλπ.) και (στ) πολλαπλές κατηγορίες προϊόντων. 

Στον χώρο της Έκθεσης, έλαβαν χώρα διάφορα συνέδρια, σεμινάρια και φόρουμ, τα οποία 

πρόσφεραν στους επισκέπτες εις βάθος αναλύσεις των συναφών κλάδων, καθώς και γαστρονομικές εμπειρίες, 

μέσω live cooking shows. 

Η Enterprise Greece ανέλαβε την οργάνωση της εθνικής αντιπροσωπείας και φέτος. Δυναμική 

παρουσία κατέγραψε η ελληνική συμμετοχή εν συγκρίσει με το 2022 (36 εκθέτες), οποία συμπεριέλαβε 

συνολικά 64 εκθέτες (61 εκ των οποίων υπό το εθνικό περίπτερο της EG). Από τους 64 εκθέτες, 6 

επιχειρήσεις συμμετείχαν με τη στήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου και άλλες 6 με τη στήριξη της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και του Επιμελητήριου Εύβοιας. Επισημαίνεται ότι αρκετοί από τους Έλληνες εκθέτες 

έχουν ήδη παρουσία στην εμιρατινή αγορά, είτε με το δικό τους brand είτε με ιδιωτική ετικέτα.  

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Έλληνες εκθέτες με περίπτερα για τα Προγράμματα Προώθησης 

Ευρωπαϊκών Αγροτικών Προϊόντων σε Τρίτες χώρες:  

-BioProducts EU (βιολογικός χυμός ροδιού, Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Αγίου 

Αθανασίου Δράμας) 

-Chick Leaders (πουλερικά, Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος) 

-EUnique (προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας και Κέντρο Προώθησης 

Παραδοσιακών Προϊόντων Κύπρου)  

-EU Rice (ρύζι, Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης ΑΕ)  
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-Meet the EU Lamb (προϊόντα πρόβειου κρέατος, Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος – ΕΔΟΚ και 

Μ-Παγκυπριακή Ομάδα Αιγοπροβατοτρόφων). 

Επίσης, σε δύο Προγράμματα συμμετείχαν Έλληνες εκθέτες ως συμμέτοχοι με επικεφαλής 

βουλγαρικό φορέα:  

-EU Bee-Honey (μέλι, Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Θάσου)  

-EU Organic Deal ( (βιολογικά προϊόντα: χυμοί, ελαιόλαδο, τσάι, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, 

συμμέτοχος και ρουμανικός φορέας). 

Την 2η ημέρα της Έκθεσης, ελληνική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τα περίπτερα όλων των 

ελληνικών επιχειρήσεων. Κατά τις συνομιλίες του με τους Έλληνες εκθέτες, κ. Πρέσβυς δήλωσε την 

ετοιμότητα της Πρεσβείας στο Αμπού Ντάμπι και του Γραφείου ΟΕΥ στο Ντουμπάι για την παροχή 

συνδρομής στις εξαγωγικές προσπάθειές τους στην τοπική αγορά και τους εξέφρασε τις ευχές του για καλή 

επιτυχία στην Έκθεση. 

Από τις επαφές μας με τους Έλληνες εκθέτες, σταχυολογούμε τα εξής: 

Κατά επίσκεψή μας σε περίπτερα Ελλήνων Εκθετών και την αναλυτική ενημέρωσή μας για τη 

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. Επισημαίνεται ότι η πλειονότητα των εκθετών έμειναν ικανοποιημένοι από την 

επισκεψιμότητα των περιπτέρων τους, αναφέροντας ότι αναλογικά με την υψηλή ποσότητα των επαφών τους, 

υπήρχε και η αντίστοιχη υψηλή ποιότητα, καθώς η Έκθεση παρουσίασε εξαιρετικά αυξημένη επισκεψιμότητα 

σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Επίσης, πολλοί εκθέτες δήλωσαν ότι θεωρούν την αγορά των ΗΑΕ ως 

εξαγωγικό κόμβο και ως άνοιγμα εισόδου σε άλλες αγορές του Κόλπου, της Κεντρικής Ασίας και της 

Ανατολικής Αφρικής, καθώς στην Έκθεση προσέρχονται πολλοί δυνητικοί πελάτες όχι αποκλειστικά από την 

τοπική αγορά, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.  

Τέλος, σημειώνεται  ότι σε περιθώριο Έκθεσης και σε πλαίσιο υλοποίησης ανωτέρω Προγραμμάτων 

Προώθησης Ευρωπαϊκών Αγροτικών Προϊόντων σε Τρίτες χώρες, έλαβαν χώρα οι κάτωθι δράσεις: 

-Meet the EU Lamb, εκδήλωση τύπου/επίδειξη μαγειρικής, στην οποία Επικεφαλής Γρ. ΟΕΥ Dubai 

συμμετείχε με χαιρετισμό, (17.02.2023, Ξενοδοχείο Radisson Blu) και B2B επαγγελματικά δείπνα σε 

εστιατόρια στο Dubai (20-23.02.2023)   

-Chickleaders, εκδήλωση τύπου/επίδειξη μαγειρικής, στην οποία Επικεφαλής Γρ. ΟΕΥ Dubai συμμετείχε με 

χαιρετισμό (19.02.2023, εστιατόριο Eat Greek Kouzina)  

-EU Rice, εκδήλωση τύπου/επίδειξη μαγειρικής, (20.02.2023, Ξενοδοχείο Radisson Blu) και 2 B2B 

επαγγελματικά δείπνα σε γνωστά εστιατόρια στο Dubai (21-22.02.2023)  

-BioProducts EU, 2 B2B επαγγελματικά δείπνα σε γνωστά εστιατόρια στο Dubai (20-24.02.2023). 
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