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Η Alfa Expo πραγματοποιεί εκθέσεις & συνέδρια ανά την Ελλάδα. Καινούρια projects, επιτυχημέ-
νες εκδηλώσεις, νέα οπτική στις εκθέσεις είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας για την εταιρεία.

Η ομάδα της Alfa Expo ενεργεί, πράττει & δημιουργεί με γνώμονα τη δική σας επιτυχία. Με την 
εμπειρία μας, & τη δημιουργικότητα μας, επιτυγχάνουμε υψηλής ποιότητας διοργανώσεις οι οποί-
ες αναγνωρίζονται από αρμόδιους φορείς και μεγάλες επιχειρήσεις.

Η μεταξύ μας σχέση εμπιστοσύνης εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο καθώς οι υπηρεσίες μας ανα-
νεώνονται και προτεραιότητά μας σε κάθε εκδήλωση αποτελεί η επίτευξη των δικών σας στόχων.

Ας μιλήσουμε με αριθμούς

46 24.673 

340.0004.500 Eκθέτες

Μέρη διοργανώσεων Social Media Followers

Eπισκέπτες
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Μείνετε συντονισμένοι

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ



 ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ 



Η διοργάνωση του 2017 σε αριθμούς

Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

400
Επιχειρήσεις

20.000
Επισκέπτες

9 
Χώρες Προέλευσης 

Εμπορικών Επισκεπτών

18.000 
Social Media Followers

65
Χορηγοί Επικοινωνίας

25
Chef-Sous Chef 

100
Μαθητές – Βοηθοί Κουζίνας

20
Χορευτικά συγκροτήματα

50
Μουσικοί

45
Δημόσιοι φορείς

50
περιοχές προέλευσης 

παραδοσιακών προϊόντων

«Υπέροχο 
αποτέλεσμα. 
Ραντεβού το 

2018»

Γιώργος Μανίκας 
Σεφ, Δ. Καλαβρύτων

«Είναι όλα 
εξαιρετικά, υπάρχει 
μεγάλη συμμετοχή 

επισκεπτών, 
συγχαρητήρια 

στη διοργάνωση»
Μαυροδοντίδου 

Όλγα
Τεμετερον ΑΕ

«Παντρεύονται οι 
γεύσεις όλης της 

Ελλάδας, από άκρη 
σ’ άκρη»

Βλάχου Μαρία 
Fereikos

«Οικογενειακός 
χαρακτήρας & σπάνιοι 

παραγωγοί που 
δύσκολα βρίσκει ένας 
εμπορικός επισκέπτης 
σε άλλες εκθέσεις»
Harry Papageorgiou

Trade Visitor, Slovakia

«Μια Έκθεση όπου ο κάθε παραγωγός 
& Δήμος μπορεί να προβάλλει δυνατά 

τα προϊόντα του.»
Ανδρέας Μπουγάς

Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Τριφυλλίας

«Αυτή η έκθεση έχει ιδιαίτερες ομοιότητες  
με τις αγορές της Μέσης Ανατολής. Έχει 

σημαντικές ικανότητες εξέλιξης & αποτελεί 
εφαλτήριο για τις εξαγωγές ελληνικών 

προϊόντων στη Μέση Ανατολή»
Mohamed Rostom

Trade Visitor, Egypt

Είπαν για την Έκθεση

2017



2017
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Τρίτη χρονιά φέτος για την 
Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» και 
συνεχίζουμε να πραγματοποι-
ούμε μια διοργάνωση που στόχο 
της έχει την απόλυτη & ολοκλη-
ρωμένη προβολή της Ελλάδας 
μέσω της Γαστρονομίας, του 
Τουρισμού & του Πολιτισμού της 
(με έμφαση στη λαϊκή παράδοση)

Στην Έκθεση,  καλούμε να συμ-
μετέχουν Περιφέρειες, Δήμοι 
& Επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα 
για να αναδείξουν τα γαστρονο-
μικά, πολιτιστικά & τουριστικά 
χαρακτηριστικά των περιοχών 
τους. 

Με ιδιαίτερα στοιχεία όπως 
την Παραδοσιακή Γειτονιά μας, 
εμπορικές συναντήσεις, live 
εκδηλώσεις μαγειρικής, μου-
σικοχορευτικές παραστάσεις, 
εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, πο-
λιτιστικές εκθέσεις και όχι μόνο 
η Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» 
αποτελεί την απόλυτη πρόταση 
για όλους όσους επιθυμούν να 
ανακαλύψουν τα μυστικά της 
Ελλάδας.

 ΕΙΣΑΓΩΓH



Στην Παραδοσιακή Γειτονιά 
«Ελλάδος Γεύση» πραγματοποιούνται:
 • Live εκδηλώσεις μαγειρικής
 • Εκδηλώσεις Γευσιγνωσίας
 • Παρασκευή κοκτέιλ από 
   ελληνικά αποστάγματα & 
   προϊόντα.
 • Κεράσματα
 • Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

Η Παραδοσιακή Γειτονιά μας, φιλοξενεί τον επισκέ-
πτη και αποτελεί το μέρος όπου χτυπά η καρδιά της 
Ελλάδας για 4 ημέρες. 

Το Οπωροπωλείο, το Παντοπωλείο, το Παραδοσιακό 
Καφέ & η πλατεία του χωριού συνθέτουν το 
σκηνικό της Ελλάδας και σας περιμένουν και το 
2018 ανανεωμένα.

ME MIA MATIA
Η Παραδοσιακή Γειτονιά
«Ελλάδος Γεύση»
Κάθε χρόνο με επιρροές από έναν διαφορετικό 
τόπο της Ελλάδας και επιμέλεια αρχιτεκτονικής 
ομάδας, δημιουργούμε ένα θεατρικό σκηνικό στο 
οποίο φιλοξενούνται οι γαστρονομικές & πολιτι-
στικές δράσεις της Έκθεσης! 



Στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» η 
κουζίνα μας, η οποία βρίσκεται στο 
Παραδοσιακό Παντοπωλείο λειτουρ-
γεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας 
από την εξειδικευμένη ομάδα μας 
αποκλειστικά και μόνο για την 
προβολή των δικών σας προϊόντων.

Τα ράφια του Παραδοσιακού μας 
Παντοπωλείου γεμίζουν με τα δικά 
σας προϊόντα τα οποία και προβάλ-
λονται σε τηλεοπτικές εκπομπές, 
live συνδέσεις και χρησιμοποιούνται 
απευθείας από τους σεφ για την 
παρασκευή και παρουσίαση των 
συνταγών. 

Η βασική ομάδα σεφ της Έκθεσης 
εμπλουτίζεται κάθε χρονιά με διάση-
μους σεφ οι οποίοι πραγματοποιούν 
συνταγές από όλες τις γευστικές 
πρωτεύουσες της Ελλάδας.  

ME MIA MATIA
Η Γαστρονομία



Ένα ταξίδι στην Ελλάδα, είναι ικανό να αναδείξει μια νέα 
προοπτική προσέγγισης της ζωής. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι 
να το οργανώσουμε σωστά με βάση τις ανάγκες και τις 
προτιμήσεις μας. Στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» όπως κάθε 
χρόνο έτσι και φέτος θα δώσουμε στον επισκέπτη όλες τις 
πιθανές & μοναδικές ευκαρίες για τουρισμό στην Ελλάδα. 

Δηλώστε συμμετοχή στην Έκθεση και γίνετε εσείς ο πρέ-
σβης τουρισμού της περιοχής σας. 

Χαρακτηριστικές εκδηλώσεις από κάθε περιοχή, όπως 
αναβίωση παραδοσιακών εθίμων για την ανάδειξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς πραγματοποιούνται στην Έκθεση 

«Ελλάδος Γεύση» καθημερινά.

Κάθε Περιφέρεια, κάθε Δήμος έχει τη δυνατότητα να προ-
βάλλει τον ιδιαίτερο πολιτιστικό – λαογραφικό του χαρα-
κτήρα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Έκθεσης. 

Ζωντανές ορχήστρες, χορευτές & τραγουδιστές από κάθε 
γωνιά της Ελλάδας φιλοξενούνται στην Έκθεση μετά από 
δικές σας προτάσεις. 

Εκδηλώστε και εσείς το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή 
στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και μαζί με τους συνεργάτες 
μας θα προγραμματίσουμε για εσάς την εκδήλωσή σας.

ME MIA MATIA

Τουρισμός - Πολιτισμός - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις



Με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μας την 
Ελληνική Παράδοση & την αυθεντική 
ταυτότητα της Έκθεσης, κάθε χρόνο όλο 
και περισσότεροι νέοι εμπορικοί επισκέ-
πτες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο 
Hosted Buyers Program το οποίο σε κάθε 
χώρα προωθείται από την Ελληνική Πρε-
σβεία στους ενδιαφερόμενους.
 
Όπως οι ίδιοι έχουν αναφέρει, το κίνητρο 
τους για να επισκέπτονται την Έκθεση 
είναι ότι εδώ μπορούν να βρουν παραγω-
γούς κυριολεκτικά από όλη την Ελλάδα 
με δυσεύρετα στο εξωτερικό ελληνικά 
προϊόντα και χαρακτήρα delicatessen.

Στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» θα βρείτε 
εμπορικούς επισκέπτες οι οποίοι δεν 
έχουν επισκεφθεί αρκετές φορές ελλη-
νικές εκθέσεις, θα επικοινωνήσετε με 
εμπορικούς επισκέπτες από χώρες εκτός 
της Ευρώπης και θα έχετε την ευκαιρία να 
έρθετε σε επαφή μαζί τους σε ένα εξαιρε-
τικά αυθεντικά ελληνικό κλίμα, σε αυτό το 
κλίμα που και οι ίδιοι αναζητούν.

ME MIA MATIA
Εμπορικές Συναντήσεις



Αν αναρωτιέστε ποιος είναι ο ρόλος σας στην Έκθεση παρακαλούμε δείτε παρακάτω 
με βάση την ιδιότητα - υπηρεσία σας.

Περιφέρεια
 

• Ενεργή συμμετοχή στην Έκθεση με Εκθεσιακό χώρο.
• Φιλοξενία Παραγωγών στον Εκθεσιακό σας χώρο.
• Ανάδειξη Γαστρονομίας με διοργάνωση εκδηλώσεων μαγειρικής στην Παραδοσιακή Γειτονιά 
«Ελλάδος Γεύση»
• Ανάδειξη τις ιδιαίτερης Πολιτιστικής Ταυτότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων.
• Άμεση στήριξη παραγωγών – επιχειρήσεων & παρότρυνση για συμμετοχή στην Έκθεση.
• Ενημέρωση πολιτιστικών συλλόγων & ετεροδημοτών.

Δήμος
 

• Ενεργή συμμετοχή στην Έκθεση με Εκθεσιακό χώρο.
• Ανάδειξη φυσιογνωμίας του τόπου
 • Προβολή Τουρισμού.
• Ανάδειξη της τοπικής παραγωγής με την άμεση ή έμμεση συμμετοχή μικρών επιχειρήσεων της   
περιοχής σας.
 • Στήριξη των καταλυμάτων των περιοχών σας.

Ανάδειξη Γαστρονομίας – Παραγωγικότητας - Πολιτισμού

Προβολή Τουρισμού- Φυσιογνωμία Περιοχής

Ο ΡΟΛΟΣ ΜΟΥ ΣΤΗΝ EΚΘΕΣΗ



Το 2016 & 2017 στήριξαν την Έκθεση

Κρατικοι φορείς – Υπουργεία – Επιμελητηρία
 

• Έμπρακτη στήριξη στη μοναδική έκθεση στην Ελλάδα που συνδυάζει την Παράδοση με τη νέα 
Ελλάδα και προβάλει την ολοκληρωμένη εικόνα της χώρας μέσω της Γαστρονομίας, του Τουρι-
σμού & του Πολιτισμού.
• Έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην Έκθεση έμμεσα, παραχωρώντας την Αιγίδα τους ή 
εκφράζοντας τη στήριξή τους.
• Με τη συμμετοχή σας στην Έκθεση με εκθεσιακό χώρο μπορείτε να αναδείξετε τις υπηρεσίες 
σας προς τον πολίτη, τον παραγωγό & τις επιχειρήσεις ευρύτερα. 
• Στηρίζοντας έμπρακτα της Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» στηρίζετε και ένα ολόκληρο δίκτυο προβο-
λής της Ελλάδας.

Στήριξη της Έκθεσης «Ελλάδος Γεύση» - Ανάδειξη υπηρεσιών προγραμμάτων που αφορούν στην 
Επιχειρηματικότητα, τον πρωτογενή τομέα & τον τουρισμό.

Επιχειρήσεις 
 

 • Άμεση συμμετοχή στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» με φυσική παρουσία και εκθεσιακό περίπτερο 
με τη στήριξη της Περιφέρειας στην οποία δραστηριοποιείστε.
 • Μικρότερες επιχειρήσεις συμμετέχουν επίσης άμεσα ή έμμεσα στην Έκθεση με τη στήριξη του 
Δήμου στον οποίο εδρεύουν. 
 • Ανεξάρτητη συμμετοχή στην Έκθεση με δικό σας εκθεσιακό χώρο που εσείς θα επιλέξετε.
 • Συμμετοχή στις B2B συναντήσεις με τους εμπορικούς επισκέπτες από το εξωτερικό & την Ελλάδα.
 • Ανάδειξη των προιόντων σας στο θετικό κλίμα της Έκθεσης.
 • Δίνετε την ευκαιρία στα προϊόντα σας να εισέλθουν στο σπίτι του καταναλωτή απευθείας από 
εσάς.

Προβολή Τουρισμού- Φυσιογνωμία Περιοχής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ENΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ



ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Στον δεύτερο μεγαλύτερο 
δήμο της Αττικής, στο δήμο 
Περιστερίου βρίσκεται το Εκ-
θεσιακό Κέντρο Περιστερίου,  
ένα από τα πιο σύγχρονα εκθε-
σιακά κέντρα της Ελλάδας.

Το Εκθεσιακό Κέντρο Περι-
στερίου αποδεδειγμένα πλέον 
αποτελεί την καταλληλότερη 
επιλογή για την Έκθεση «Ελ-
λάδος Γεύση» την οποία και  
προετοιμάζεται να υποδεχτεί 
για τρίτη χρονιά.

Το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστε-
ρίου μεταξύ των οδών Δωδε-
κανήσου & Αγίου Βασιλείου 
στο κέντρο του Περιστερίου, 
σε χώρο 24 στρεμμάτων, 
ειδικά σχεδιασμένο για να 
ανταποκρίνεται στις υψη-
λές απαιτήσεις εκθεσιακών 
εκδηλώσεων και έχει εύκολη 
πρόσβαση από την πόλη, το 
Μετρό,  τις εθνικές οδούς & το 
αεροδρόμιο.

Το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστε-

ρίου βρίσκεται μεταξύ των δύο 
οδικών εθνικών αξόνων και 
είναι προσπελάσιμο από Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς, βρί-
σκεται περίπου σε απόσταση 
300 μέτρων από το σταθμό 
Ανθούπολη του μετρό, κάτι το 
οποίο καθιστά την πρόσβαση 
του εύκολη ακόμη και για τους 
πεζούς. Το εκθεσιακό κέντρο 
είναι εύκολα προσβάσιμο και 
με αυτοκίνητο καθώς διαθέ-
τει parking περίπου 5.000 
θέσεων.



 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ώρες Λειτουργίας: Πέμπτη 17.00-22.00 & ΠΣΚ 10.30-22.00
Τελετή εγκαινίων: Πέμπτη 10 Μαΐου στις 19.00

Μετά την τελετή εγκαινίων θα ακολουθήσουν πολιτιστικά δρώμενα

Διοργάνωση Πολιτιστικής 
Εκδήλωσης
Εάν σας ενδιαφέρει να πραγ-
ματοποιήσουμε μαζί μια 
πολιτιστική εκδήλωση χαρα-
κτηριστική από το μέρος που 
εκπροσωπείτε παρακαλούμε 
όπως επικοινωνήσετε μαζί μας 
μέχρι και 10 μέρες πριν την 
Έκθεση όταν και θα ολοκλη-
ρωθεί ο προγραμματισμός των 
εκδηλώσεων.

Press Kit – Press Pass Τύπος
Εάν είστε δημοσιογράφος και 
ενδιαφέρεστε για το Press 
Kit & Press Pass της Έκθεσης 
«Ελλάδος Γεύση» επισκεφθείτε 
το web site www.elladosgefsi.
gr και συμπληρώστε τη φόρμα 
Press Pass συμπεριλαμβάνο-
ντας την ταχυδρομική σας 
διεύθυνση και θα σας αποστεί-
λουμε το πακέτο σας.

Web Site – Προβολή - 
Αρθογραφία
Η Alfa Expo προβάλλει την 
Ελλάδα στο web site της Έκ-
θεσης. Το www.elladosgefsi.gr 
πλέον αποτελεί εκτός από προ-
βολή της Έκθεσης & προβολή 
της Ελλάδας. Στείλτε μας την 
παρουσίαση της Περιφέρειας, 
του Δήμου σας, συνταγές, φω-
τογραφίες τουριστικές & ένα 
άρθρο για τον τόπο σας και 
εμείς θα το δημοσιεύσουμε με 
μεγάλη μας χαρά στο section 
“Οι συζητήσεις της Πλατείας”.

Κατασκευές & Εκτυπώσεις 
Περιπτέρου
Η αρχιτεκτονική & δημιουργική 
ομάδα της Alfa Expo μπορεί 
να πραγματοποιήσει για εσάς 
ειδική κατασκευή για την άρι-
στη παρουσία σας στην Έκθεση 
«Ελλάδος Γεύση» με βάση τις 

ανάγκες προβολής σας.  Έχου-
με τη δυνατότητα επίσης να πα-
ράγουμε για εσάς εκτυπώσεις 
για το περίπτερό σας αρκεί να 
μας ενημερώσετε έγκαιρα και η 
ομάδα μας θα φροντίσει για το 
καλύτερο αποτέλεσμα. 

Μείνετε Συντονισμένοι
Για να μείνετε συντονισμένοι με 
την Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» 
και να ενημερώνεστε καθη-
μερινά για τις συμμετοχές, το 
πρόγραμμα και τις εξελίξεις της 
Έκθεσης μπορείτε να επισκέ-
πτεσθε το  www.elladosgefsi.
gr. Την Έκθεση θα τη βρείτε στο 
Facebook & στο instagram ανα-
ζητώντας  ElladosGefsi . Μην 
παραλείψετε να εγγραφείτε 
στο newsletter της Έκθεσης με 
ένα κλικ μέσω του website για 
να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα 
μας στο email σας.
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