
Το Ελληνικό Κρασί συναντά τις αγορές του κόσμου!
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Μαζί με την Διεθνή Έκθεση

190  ΕΚΘΕΤΕΣ  | 4.000  Τ.Μ.  |  160  WINE IMPORTERS  | 2.300  B2B MEETINGS



92%
των εκθετών της 
OENOTELIA 2019 
δήλωσαν από 
πολύ έως εξαι-
ρετικά πιθανό να 
συμμετάσχουν  
και το 2020*

Είναι η τρίτη φορά 
που επισκέπτο-
μαι την έκθεση 
OENOTELIA και 
μπορώ να πω ότι 
κάθε φορά ανακα-
λύπτω πολλές νέες 
ετικέτες κρασιού για 
την επιχείρηση μου.

Zamfirescu Constantin
VIDALCO LLC / USA
HOSTED BUYER

Η κορυφαία επαγγελματική έκθεση 
για το κρασί & τα αποστάγματα

H μεγάλη επιτυχία και τα θετικά αποτελέσματα 
που σημείωσε η προηγούμενη OENOTELIA, 

απέδειξε ότι αποτελεί αναμφίβολα την κυρίαρχη 
αμιγώς επαγγελματική έκθεση οίνων και αποσταγ-
μάτων στην Ελλάδα.  Η παράλληλη διοργάνωσή 
της με την FOOD EXPO δημιουργεί σημαντικές 
συνέργειες, αφού δίνει τη δυνατότητα σε οινοπα-
ραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας μας να έρθουν 
σε επαφή και να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε 
επιχειρηματίες και στελέχη από την οργανωμένη 
λιανική και την αγορά της μαζικής εστίασης. Η 
OENOTELIA αποτελεί το πλέον αποδοτικό εργαλείο 
marketing για τον Έλληνα οινοποιό ώστε να ανα-
πτύξει τις πωλήσεις του στην εγχώρια αγορά και να 
προωθήσει τις ετικέτες του σε διεθνείς αγοραστές.

ΟΕNOTELIA 2020: Forecast Key figures

190
Eκθέτες

30.000 
Eπισκέπτες

4.000 m2 
Εκθεσ. Επιφάνεια

 * Στοιχεία έρευνας ALCO
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Πραγματοποίησα 
πολλά και σημαντικά 
ραντεβού με ΄Ελ-
ληνες παραγωγούς 
κρασιών και θεωρώ 
ότι πολλά από αυτά 
θα καταλήξουν σε 
συμφωνίες το επόμε-
νο διάστημα. 

Busselberg Dieter 
WINE & SPIRITS / 
GERMANY
HOSTED BUYER

Ικανοποιημένοι οι επισκέπτες  
από την ποιότητα της OENOTELIA*  

** Στοιχεία έρευνας ALCO

20  
Ξένοι Εκθέτες

160  
Wine importers

2.300  
B2B meetings

H OENOTELIA 2020, αξιοποιώντας την εξαιρετική 
ποιότητα των ελληνικών κρασιών και το αυξανόμενο 
ενδιαφέρον των διεθνών αγορών για τις ελληνικές 
ετικέτες, θα υλοποιήσει ένα δυναμικό πρόγραμμα 
προσέλκυσης 160 wine importers από σημαντικές 
αγορές-στόχους του εξωτερικού. Οι αγοραστές αυτοί 
θα πραγματοποιήσουν 2.300 b2b συναντήσεις με 
τους εκθέτες της.

160 wine importers  
αναμένονται το 2020

Σημαντική η παράλληλη διοργάνωση  
της FOOD EXPO με την OENOTELIA*

Μάλλον όχι σημαντική

2%

96%+ =
ΔΞ/ΔΑ

2%

Eξαιρετικά έως πολύ σημαντική

65%

Σημαντική

31%

Στην ίδια έρευνα το 56% δήλωσαν 
ότι συμμετείχαν στα σεμινάρια 
και στα δρώμενα στην πλατεία 
γευσιγνωσίας

56%

70% όσων επισκέφτηκαν 
την OENOTELIA δήλωσαν 
ικανοποιημένοι από την 
ποικιλία και την ποιότητα 
των κρασιών της έκθεσης70%
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F&B managers ξενοδοχείων, cava directors και 
sommeliers επισκέφτηκαν την OENOTELIA 2019 

και έμειναν απόλυτα ικανοποιημένη από την επίσκεψή τους.
650



   

Κάτοψη έκθεσης  
Κόστος συμμετοχής

Lobby 1
Lobby 2ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ

1 432
HALLHALLHALLHALL

HALL

3
HALL

4
HALL

  TOMEAΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ     
& ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

•  Κρέας, Κρεατοσκευάσματα 
Αλλαντικά, Γύρος 

• Κατεψυγμένα Τρόφιμα 
• Φρέσκα Ψάρια & Αλιεύματα 
• Ελαιόλαδο, Ελιές 
•  Τυροκομικά & Γαλακτοκομικά 

Προϊόντα
• Έτοιμα Γεύματα & Εδέσματα 
• Αρτοσκευάσματα
• Κονσερβοποιημένα Τρόφιμα 
• Φρούτα & Λαχανικά
•  Εthnic Food, Μπαχαρικά, 

Βότανα, Καρυκεύματα
• Dressings, Σάλτσες, Dips

  BΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
& ΠΟΤΑ (ΒΙΟ SECTION)

•  Τυροκομικά & Γαλακτοκομικά 
Προϊόντα 

•  Ελαιόλαδο, Ελιές & Προϊόντα 
ελιάς 

• Π.Ο.Π. & Π.Γ.Ε Προϊόντα 
• Delicatessen Προϊόντα
•  Κατεψυγμένα Τρόφιμα, 

Φρούτα & Λαχανικά 
• Αλιεύματα, Αλίπαστα 
• Βότανα & Καρυκεύματα 
•  Dressings, Σάλτσες • Έτοιμα 

Γεύματα 
•  Αρτοσκευάσματα & Προϊόντα 

Zύμης
•  Ζυμαρικά, Δημητριακά, 

Όσπρια 
• Nερά, Αναψυκτικά,Χυμοί  
• Γλυκά, Ζαχαρώδη

  TOMEAΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ  
B2B MEETING ΑRΕΑ

 TOMEAΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ  
• Καφέδες  
• Nερά, Αναψυκτικά, Χυμοί
• Γλυκά, Ζαχαρώδη 
•  Τυροκομικά & 

Γαλακτοκομικά Προϊόντα 
•  Ελαιόλαδο, Ελιές & Προϊόντα 

Ελιάς 
• Π.Ο.Π. & Π.Γ.Ε Προϊόντα 
•  Κατεψυγμένα Τρόφιμα, 

Φρούτα & Λαχανικά 
• Αλιεύματα, Αλίπαστα  
• Βότανα & Καρυκεύματα 
• Dressings, Σάλτσες  
• Έτοιμα Γεύματα 
•  Αρτοσκευάσματα & Προϊόντα 

Zύμης
•  Ζυμαρικά, Δημητριακά, 

Όσπρια 
• Delicatessen Προϊόντα

 OENOTELIA
• Oίνοι 
• Αποστάγματα 
• Αφρώδεις Οίνοι 
• Οινολογικός Εξοπλισμός 
• Υαλουργίες 
• Πώματα 
• Ετικέτες 
• Αποστακτήρες 
• Αξεσουάρ Οίνου

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
 ΔΗΜΟΙ 
  AΓΡΟΤΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
 ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 

ΔΕΙΤΕ TO ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ >>

Κόστος συμμετοχής

Περίπτερα μίας όψεως (ίχνος εδάφους)
α. Από 9 έως 30 τ.μ. € 170,00/τ.μ.
β. Από 31 έως 70 τ.μ.  € 165,00 /τ.μ.
γ. Από 71 έως 120 τ.μ. € 160,00 /τ.μ.
δ. Από 121 έως 250 τ.μ. € 155,00 /τ.μ.

Επιπλέον χρεώσεις: 
1. Για κάθε επιπλέον όψη € 5,00/τ.μ.
2. Για μοκέτα € 3,50/τ.μ.
3. Για βασική δομή € 16,50/τ.μ.
4. Εγγραφή στον καταλόγο εκθετών € 100,00
5.  Συμμετοχή στις b2b συναντήσεις  

με τους hosted buyers € 200,00

Στην τιμή ενοικίασης περιλαμβάνονται:
•  Διάθεση των χώρων της έκθεσης για την  

προετοιμασία, λειτουργία και αποξήλωση.
•  Μοκέτα σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.
•  Παροχή μονοφασικού ρεύματος 100W/3 τ.μ.
•  Φύλαξη και καθαρισμός της έκθεσης.
•  Δωρεάν parking εκθετών και επισκεπτών.
•  Γραμματειακή υποστήριξη εκθετών (δωρεάν 

πρόσβαση στο internet, e-mails, fax).
•  Ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο.
•  Παροχή παλετοφόρων και ανυψωτικών μέσων.
•  Δωρεάν προσκλήσεις επισκεπτών και  

κάρτες ελεύθερης εισόδου εκθετών.
•  Τροφοδοσία πάγου

Παροχές στους εκθέτες

Για τους εκθέτες που επιθυμούν να έχουν αναβαθ-
μισμένη παρουσία με το ελάχιστο δυνατό κόστος, 
προσφέρονται ετοιμοπαράδοτα executive περί-
πτερα, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. 
Τα περίπτερα αυτά διατίθενται σε διάφορα μεγέθη, 
το μικρότερο των οποίων έχει διαστάσεις (3x3,5 μ. 
= 10,50 τ.μ.). Οι τιμές ενοικίασης των περιπτέρων 
είναι οι παρακάτω:

Ετοιμοπαράδοτα Εxecutive* 
περίπτερα από 2.300€ !

*  Tα ετοιμοπαράδοτα executive περίπτερα περιλαμβάνουν:
• Δομή αλουμινίου με πλήρωση πάνελ PVC  λευκής  και γκρί απόχρωσης 
• Διαχωριστικό PVC • Υπερυψωμένο δάπεδο με επίστρωση γκρι μοκέτας 
• 1 τραπέζι • 3 καθίσματα • 1 σκαμπό • 3 ράφια • 1 ερμάριο με ενδιάμεσο 
ράφι • 1 infodesk • Μετώπη με την επωνυμία του εκθέτη (1,50x0,45μ.) • 2 
Προβολείς HQI 150 W • 1 πολύμπριζο

Η 7η FOOD EXPO μαζί με την 6η OENOTELIA θα αναπτυχθούν και στις 4 αίθουσες (Halls) του εκθεσια-
κού κέντρου METROPOLITAN EXPO. Λόγω της θέσης τού εκθεσιακού κέντρου δίπλα στο αεροδρόμιο 
"Ελευθέριος Βενιζέλος", η πρόσβαση σε αυτό είναι κάτι παραπάνω από εύκολη, με πλήθος επιλογών 
μετακίνησης (μετρό, αεροπλάνο, λεωφορείο), ενώ διαθέτει 5.500 δωρεάν θέσεις parking.

Athens Metropolitan Expo
Ένας εκθεσιακός χώρος διεθνών προδιαγραφών

HALL

2

α. Περίπτερο  10,50 τ.μ. € 2.310 + ΦΠΑ

β. Περίπτερο 12,50 τ.μ. € 2.750 + ΦΠΑ

γ. Περίπτερο 17,50 τ.μ. (2 όψεων) € 3.850 + ΦΠΑ

https://oenotelia.gr/%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b5%cf%82/%ce%ba%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%88%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%bf%cf%85/


Δηλώστε τώρα συμμετοχή

Τ. 210 5242100 • Ε. sales@forumsa.gr

www.oenotelia.gr

6η ΔΙΕΘΝΉΣ ΕΚΘΕΣΉ ΟΙΝΟΥ & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

Μαζί με την Διεθνή Έκθεση

HMEΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

MAΡTIOΣ

7
ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-19.00

MAΡTIOΣ

8
ΚΥΡΙΑΚΗ

10.00-19.00

MAΡTIOΣ

9
ΔΕΥΤΕΡΑ

10.00-18.30

Λ. Βουλιαγμένης 328 • 173 42 Άγιος Δημήτριος 
• Τ: 210 5242100 • W: www.oenotelia.gr • E: sales@forumsa.gr

TRADE SHOWS•PUBLICATIONS

Member of NürnbergMesse Group
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