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Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω την πρόθεση της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου να συμμετάσχει στην διεθνή έκθεση International 

Green  Week  2016,  η  οποία  θα  πραγματοποιηθεί  το  διάστημα  15  –  24 

Ιανουαρίου 2016  στο Βερολίνο. 

Η  Δ.Ε.  International  Green  Week  διεξάγεται  για  81η  φορά  στη  σειρά  και 

ξεχωρίζει  ως ένα  μοναδικό  γεγονός  για  τον  κλάδο  των  τροφίμων και  των 

γεωργικών και κηπευτικών προϊόντων. Η έκθεση αποτελεί σημείο αναφοράς 

και  συνάντησης  παραγωγών από όλο τον  κόσμο,  που αναζητούν τις  νέες 

τάσεις  της  αγοράς  και  τις  προτιμήσεις  των καταναλωτών,  προκειμένου  να 

ενισχύσουν  τη  δυναμική  των  προϊόντων  τους.  Η  διοργάνωση  του  2015 

φιλοξένησε περίπου 1.660 εκθέτες από 70 χώρες, με τον εκθεσιακό χώρο να 

φτάνει στα 130.000 τμ. Ο αριθμός των επισκεπτών ξεπέρασε τις 415.000, με 

100.000  απ’  αυτούς  να  είναι  επαγγελματίες.  Τη  διοργάνωση  του  2015 

επισκέφθηκαν,  επίσης,  πάνω  από  4.840  δημοσιογράφοι  του  κλάδου  της 

γαστρονομίας,  των  τροφίμων  και  του  lifestyle  από  68  χώρες.  Η  έκθεση 

φιλοξενεί  επιτυχώς  εταιρείες  με  προϊόντα  όπως:  Συσκευασμένα  τρόφιμα, 

γαλακτοκομικά,  φρέσκα  προϊόντα  όλων  των  ειδών,  φρούτα  και  λαχανικά, 

κρέας, λουκάνικα, αλιεύματα, ποτά, κρασί, μπύρα, τσάι, καφές, μπαχαρικά και 

βότανα,  αγροτικό  εξοπλισμό,  ζωοτροφές,  προμήθειες  κήπου  και 

θερμοκηπίων,  γεωργικός  και  κηπουρικός  εξοπλισμός,  είδη  κηπουρικής, 

θερμοκήπια, εξοπλισμός αλιείας, κυνηγιού, συσκευές για την κουζίνα και το 

νοικοκυριό. 
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Η λιανική πώληση προς τους επισκέπτες επιτρέπεται από τους εκθέτες, με 

την τήρηση της απαιτούμενης φορολογικής διαδικασίας. Οι επισκέπτες στη 

διοργάνωση του 2015 ξεπέρασαν τις 415.000. Η λιανική πώληση αποτελεί 

σημαντικό έσοδο για τις συμμετέχουσες εταιρείες, αφού ο μέσος όρος αγορών 

ανά επισκέπτη είναι  πολύ υψηλός (περίπου 114€) με τις εισπράξεις για το 

σύνολο των εκθετών το 2015 να φτάνουν στα 47 εκ. €. 

Το περίπτερο που έχει  διασφαλίσει  η Περιφέρεια Πελοποννήσου, βρίσκεται 

στον ενιαίο χώρο GREEK AGORA, συνολικής επιφάνειας 130τμ, 4 όψεων, με 

τη δυνατότητα φιλοξενίας 14 επιχειρήσεων.

Προκειμένου  να  επιτύχουμε  την  όσο  το  δυνατόν  καλύτερη  παρουσία  της 

Περιφέρειας  Πελοποννήσου  στην  εν  λόγω  έκθεση,  σας  παρακαλώ  να 

μεριμνήσετε, ώστε να ενημερωθούν τα μέλη σας με εξαγωγική δραστηριότητα 

και να σας δηλώσουν τη συμμετοχή τους, μέχρι τη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 

2015.

Με εκτίμηση,

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ

http://ppel.gov.gr/
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