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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ TUTTOFOOD 2021 ΠΟΥ ΘΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ HOST ΚΑΙ ΤΗΝ MEAT-TECH 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

 

Αγαπητοί συνεργάτες,   

Η εταιρεία GREAT EXHIBITIONS με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη διεθνή έκθεση 

TUTTOFOOD 2021, που διοργανώνεται για 8η φορά στο Μιλάνο από 22 έως 26 Oκτωβρίου 2021. Για 

πρώτη φορά η έκθεση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την HOST, που είναι από τις μεγαλύτερες 

εκθέσεις παγκοσμίως στον ξενοδοχειακό τομέα, τον τομέα του εξοπλισμού και γενικά του κλάδου 

HORECA. Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα θα  πραγματοποιηθεί και η MEAT-TECH,   η κορυφαία 

έκθεση  που αφορά την  συσκευασία  και επεξεργασία κρέατος καθώς και έτοιμων γευμάτων. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  

Η Δ.Ε. TUTTOFOOD  φιλοξενείται για 8η χρονιά στο 

σύγχρονο  κέντρο εκθέσεων και εμπορίου “Fiera Milano” 

και είναι μια από τις πιο σημαντικές διεθνείς εκθέσεις  

για τον κλάδο τροφίμων - ποτών παγκοσμίως. Η ΤUTTO 

FOOD αποτελεί το σημείο συνάντησης εμπόρων λιανικής 

και χονδρικής, παραγωγών, εισαγωγέων και decision 

makers από όλον τον κόσμο. Η διοργάνωση του 2019 

συγκέντρωσε 3.079 εκθέτες από 43 χώρες και 82.551 

εμπορικούς επισκέπτες από 143 χώρες, με το 16% του 

συνόλου να είναι διεθνείς εκθέτες. Την έκθεση κάλυψαν 

περισσότεροι από 1.414 διαπιστευμένοι Ιταλοί και ξένοι δημοσιογράφοι και 325 bloggers. 

Το μέγεθος της έκθεσης, η μεγάλη προσέλευση εμπορικών επισκεπτών και η εμπιστοσύνη τους στο 

κύρος της έκθεσης, η ποικιλία και η ποιότητα των προϊόντων που παρουσιάζονται, τα περισσότερα από 

500 special events που φιλοξενούνται κατά τη διάρκειά της και η διεθνής της απήχηση, καθιστούν την 

ΤUTTO FOOD μια από τις πιο αξιόπιστες επιλογές που προσφέρονται στους Έλληνες παραγωγούς και 

επιχειρηματίες για την προώθηση των εξωστρεφών δράσεων τους και την προβολή τους σε μεγάλα 

εκθεσιακά γεγονότα στο εξωτερικό.  

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έκθεσης έγιναν 13.609 business meetings, που 

απέφεραν σημαντικά εμπορικά αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες. Υπήρχε επίσης μεγάλος αριθμός 
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επισκεπτών στις περισσότερες από 250 εκδηλώσεις της έκθεσης, όπως αυτές που αφορούσαν το 

blockchain, το λιανικό εμπόριο και τη διατροφική νοημοσύνη. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site της έκθεσης: www.tuttofood.it 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  

Η έκθεση χωρίζεται σε 14 εξειδικευμένες ενότητες του κλάδου τροφίμων- ποτών, όπως φαίνεται 

παρακάτω: 

• Tutto Grocery: Προϊόντα παντοπωλείου (αποξηραμένα φρούτα, λαχανικά, μπαχαρικά, 
μαρμελάδες, αυγά και άλλα προϊόντα). 

• Tutto Sweet: Προϊόντα ζαχαροπλαστικής 

• Tutto Drink: Ποτά, αναψυκτικά και χυμοί 

• Τutto Fruit: Φρούτα και λαχανικά 

• Tutto Meat: Προϊόντα κρέατος, πουλερικά, κυνήγι. 

• Tutto Dairy: Γαλακτοκομικά προϊόντα 

• Tutto Pasta: Zυμαρικά 

• Τutto Seafood: Ψάρια και θαλασσινά  

• Τutto Oil: Λάδι 

• Tutto Frozen: Κατεψυγμένα προϊόντα, παγωτά 

• Tutto Health: Φυτικά, οργανικά, ‘’απαλλαγμένα από’’ και άλλα προϊόντα 

• Τutto Wine: Κρασί 

• Tutto World: Προϊόντα ανά Περιφέρειες 

• Tutto Digital: Hλεκτρονικό εμπόριο, Υπηρεσίες ντελίβερι 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2019 

To 2019 η GREAT EXHIBITIONS, με την άρτια και καλά οργανωμένη παρουσία της στην TUTTOFOOD 2019, 

έδωσε την ευκαιρία στις ελληνικές επιχειρήσεις και Περιφέρειες να παρουσιάσουν τα ποιοτικά τους 

προϊόντα και να αναδείξουν τα πλεονεκτήματά τους. Οι Έλληνες εκθέτες είχαν την δυνατότητα να 

πραγματοποιήσουν σημαντικές εμπορικές συναντήσεις και συμφωνίες. Οι Έλληνες εκθέτες ξεπέρασαν 

τους 40 και με την ισχυρή παρουσία σημαντικών Περιφερειών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, 

αποτέλεσαν μια από τις μεγαλύτερες εθνικές συμμετοχές. Επιπλέον, η Ελλάδα ήταν μέσα στις 10 χώρες 

με την μεγαλύτερη συμμετοχή. 

 

 

 

 
 

 

Tuttofood 2019 Tuttofood 2019 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2021 

Η GREAT EXHIBITIONS έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο 

για την έκθεση TUTTOFOOD 2021. Η καλαίσθητη και 

διαφοροποιημένη  παρουσία μας, με φρέσκες ιδέες και 

δημιουργικές προτάσεις, σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη 

και επιτυχημένη παρουσίαση των προϊόντων σας. Η εμπειρία 

που διαθέτει η GREAT EXHIBITIONS σας εξασφαλίζει την 

άψογη διοργάνωση και υποστήριξη της εταιρείας σας.  

 Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην έκθεση MEAT-

TECH, παρακαλώ ζητήστε μας να σας στείλουμε την αντίστοιχη 

πρόσκληση. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η GREAT EXHIBITIONS ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ:  

1. Ενοίκιο χώρου  

2. Kαλαίσθητη ξύλινη κατασκευή περιπτέρου με εταιρική – προϊοντική σήμανση 

3. Eκθεσιακή ταυτότητα “TRULY GREECE”, που αναδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη 

μοναδικότητα και την ποιοτική υπεροχή των Ελληνικών προϊόντων. 

4. Πλήρη και λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου με βιτρίνα, επιτοίχια βιτρίνα με φωτεινό σημείο 

λογοτύπησης, infocounter, τραπέζι, καρέκλες κλπ.  

5. Πλήρη και λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου με βιτρίνα, επιτοίχια βιτρίνα με φωτεινό σημείο 

λογοτύπησης, infocounter, τραπέζι, καρέκλες κλπ.  

6. Γραφικά περιπτέρου σε infocounter, φωτεινό σημείο στη βιτρίνα, ως δωρεάν παροχή από την 

GREAT EXHIBITIONS, με βάση τις προδιαγραφές που ορίζει η εταιρεία μας. Σε περίπτωση που 

υπάρξουν επιπρόσθετα από τα παραπάνω γραφικά, αυτά επιβαρύνουν οικονομικά τον εκθέτη. H 

νέα εκθεσιακή μας σήμανση “TRULY GREECE” θα έχει επιπρόσθετη σήμανση με τη λογοτύπηση 

των Περιφερειών, των Δικτύων, των Ενώσεων κλπ. για τους εκθέτες που θα συμμετέχουν μέσω 

αυτών.  

7. Oδική μεταφορά εκθεμάτων ξηρού φορτίου με βάση τις οδηγίες της GREAT EXHIBITIONS και 

τα τετραγωνικά μέτρα του περιπτέρου και παράδοση στο περίπτερο σας (οι επιστροφές στην 

Ελλάδα περιλαμβάνουν αυστηρά 1-2 κιβώτια μόνο προωθητικού υλικού). Στην προσφορά δεν  

περιλαμβάνεται η μεταφορά προϊόντων ψυγείου ή κατεψυγμένων, για τα οποία θα υπάρξει  

ανάλογη πρόσθετη επιβάρυνση. Επίσης δεν περιλαμβάνονται επιπλέον χρεώσεις για τη 

μεταφορά προϊόντων που υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς (αλκοολούχα ποτά, καφές κλπ.).  

8. Καταχώρηση στον έντυπο και ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης με βάση το registration fee 

(δείτε παρακάτω). 
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9. Παρουσία έμπειρων στελεχών της GREAT EXHIBITIONS για την άψογη λειτουργία της 

συμμετοχής σας αλλά και την κάλυψη των αναγκών σας κατά την προετοιμασία αλλά και καθ’ 

όλη τη διάρκεια της έκθεσης.  

10. Λειτουργία Reception Desk  παροχής πληροφοριών για όλους τους εκθέτες για  διανομή του 

λειτουργικού καταλόγου εκθετών, με βοηθητικό χώρο για την προσφορά νερού, καφέ κλπ για τις 

ανάγκες των εκθετών και των επισκεπτών τους.  

11. Ενισχυτικές εκδηλώσεις του συνόλου της συμμετοχής της GREAT EXHIBITIONS για την ενίσχυση 

της εταιρικής σας παρουσίας.  

12. Πρόσβαση στην Fiera Milano Platform 

13. Πρόσκληση σημαντικών αγοραστών για την οργάνωση Β2Β συναντήσεων με βάση τις οδηγίες 

της διοργανώτριας εταιρείας.  

14. Έγκαιρη και έγκυρη παροχή επικαιροποιημένων στοιχείων για την αγορά με καταλόγους των 

σημαντικότερων Ιταλών και όχι μόνο, αγοραστών και εισαγωγέων, με τα πλήρη εμπορικά τους 

στοιχεία.  

15. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (t.v., dvd player, 

σύνδεση internet, διερμηνείς, βοηθητικό προσωπικό, παροχή 24ωρου ρεύματος, παροχή 

ρεύματος για τα custom made περίπτερα, ενοικίαση επαγγελματικού εξοπλισμού, όπως ψυγεία, 

καταψύκτες, κλπ.).  

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

• Showcookings: Εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών της έκθεσης που 

διοργανώνονται από ειδικούς του τομέα τροφίμων και ποτών καθώς και σεφ.  

• MyMatching: Στην έκθεση διοργανώνονται πλήθος από B2B συναντήσεις. 

• Retail Plazza: Ενθαρρύνεται ο διάλογος μεταξύ των μεγάλων διανομέων και παραγωγών, 

ανταλλάσσονται γνώσεις και συζητούνται οι μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς. 

• Innovation Area: Οι εκθέτες έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν τα πιο καινοτόμα προϊόντα 

• Evolution Plazza: Αποτελεί το ιδανικό μέρος για συζητήσεις που αφορούν το ηλεκτρονικό 

εμπόριο και το ντελίβερι τροφίμων. 

 

FIERA MILANO PLATFORM   

Η Tuttofood ενισχύεται με την πλατφόρμα Fiera Milano αφιερωμένη σε ολόκληρη την κοινότητα των 

εμπλεκόμενων αλυσίδων εφοδιασμού, από εκθέτες, αγοραστές και επισκέπτες μέχρι bloggers και 

δημοσιογράφους. Οι εκθέτες που θα συμμετάσχουν στην Tuttofood με φυσική παρουσία θα έχουν 

και πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα. Αποτελεί ένα καινοτόμο ολοκληρωμένο σύστημα που από 

τον Σεπτέμβριο θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο την δικτύωση μεταξύ αγοραστών και εκθετών.  
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Μέσω της πλατφόρμας οι εκθέτες θα έχουν την δυνατότητα να ανταλλάξουν μηνύματα με τους 

αγοραστές και να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές συναντήσεις. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ –  ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ  

 Η GREAT EXHIBITIONS θα οργανώσει μια καθ’ όλα άρτια 

συμμετοχή Περιφερειών, Επιμελητηρίων, Συνδέσμων 

Εξαγωγέων και κλαδικών Συνδέσμων της Ελλάδος, 

Eυρωπαϊκών Προγραμμάτων, με πολλά προνόμια για 

τους συμμετέχοντες. Μέσω της υψηλής ποιότητας 

υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία μας, εξασφαλίζουμε 

την ιδιαίτερη και ξεχωριστή παρουσία των 

συμμετεχόντων για την ανάδειξη όλων των 

πλεονεκτημάτων τους. Παρακαλούμε επικοινωνήστε 

μαζί μας για να δείτε προηγούμενες συμμετοχές σε 

μεγάλα εκθεσιακά γεγονότα, όπως  Anuga 2019, SIAL PARIS 2018 και άλλα. 

AΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

Η GREAT EXHIBITIONS σας δίνει τη δυνατότητα 

συμμετοχής  για την παρουσίαση των προϊόντων σας 

στην TUTTOFOOD, με την εξασφάλιση προνομιακών 

χώρων με τη δική σας ειδική κατασκευή (custom made), 

με την προϋπόθεση επιφάνειας minimum 18τμ., που θα 

αναδείξει την υψηλή ποιότητα και την ιδιαίτερη 

ταυτότητα των προϊόντων σας πολλαπλασιαστικά. Η 

GREAT EXHIBITIONS έχει κατασκευάσει υψηλής 

αισθητικής περίπτερα για μεγάλες εταιρείες του κλάδου 

των τροφίμων και ποτών.  

Η GREAT EXHIBITIONS μπορεί να σας εξασφαλίσει χώρο στις θεματικές αίθουσες για την καλύτερη 

παρουσίαση των προϊόντων της εταιρείας σας (Με βάση την διαθεσιμότητα χώρων από τους 

διοργανωτές). Για ανεξάρτητες συμμετοχές ή ιδιαίτερες κατασκευές, παρακαλούμε όπως μας το 

γνωστοποιήσετε άμεσα προκειμένου να εξασφαλίσουμε τον κατάλληλο χώρο και να σας δώσουμε τις 

απαραίτητες προτάσεις κατασκευών βάσει των επιθυμιών σας. Τα συγκεκριμένα αιτήματα θα 

αντιμετωπίζονται με ξεχωριστή οικονομική προσφορά. Ζητείστε να δείτε το portfolio μας με τις ειδικές 

κατασκευές και επισκεφτείτε το site μας www.greatexhibitions.gr για να δείτε το πρόγραμμα του 2021.  

 

mailto:info@greatexhibitions.gr
http://www.greatexhibitions.gr/


           
 

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι για την Ελλάδα & 
την Κύπρο 

GREAT EXHIBITIONS 

Κώστα Βάρναλη 11, 15233 Χαλάνδρι  

Τηλ. 210 7755 080 Φαξ. 210 7755 049  

e-mail: info@greatexhibitions.gr      

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες για την συμμετοχή σας στην Tuttofood 2021 μπορείτε να απευθύνεστε 

με e-mail στο info@greatexhibitions.gr ή στο 210 7755080.  

Με εκτίμηση,  

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης       Ιωάννα Σιαφάρα 

Managing Director       Project Assistant   
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