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Προφίλ AlfaExpo 
& Προηγούμενες Εκδηλώσεις



Οι Στόχοι μας: 

• Επίτευξη των στόχων των πελατών μας

• Διοργάνωση εκθέσεων & εκδηλώσεων 
υψηλών προδιαγραφών

• Υλοποίηση νέων projects

• Καινοτόμες διοργανώσεις

• Άριστες υποδομές

• Πολύπλευρη προσέγγιση των εκθέσεων

Στην ALFA EXPO δημιουργούμε 
καινούρια projects, δίνουμε νέα 
πνοή στις Εκθέσεις όπως τις 
γνωρίζαμε ως σήμερα, παρέχουμε 
μια ανανεωμένη οπτική στις 
εκδηλώσεις.

Στην ALFA EXPO ενεργούμε, 
πράττουμε και δημιουργούμε για την 
επιχείρηση, για τον επισκέπτη, για 
εσάς, για την επιτυχία.
Η ομάδα μας αποτελείται από 
έμπειρους και δημιουργικούς 
ανθρώπους. Στην ALFA EXPO 
δημιουργούμε σχέση εμπιστοσύνης 
με τον πελάτη. Στόχος μας πάντα…
 η επίτευξη των δικών σας στόχων. 

Ας μιλήσουμε
με αριθμούς

3.170
Εκθέτες 

320.000
Επισκέπτες

45
Μέρη Διοργανώσεων

21.173
Social Media Fans

Πραγματοποιούμε:

• Την εξ’ ολοκλήρου οργάνωση & κατασκευή 
   εκθέσεων

• Διαγωνισμούς

• Συνέδρια, Forum, Ημερίδες & Πολιτιστικές   
  Εκδηλώσεις  
• Διεξαγωγή Εκδηλώσεων 

• Ειδικές Κατασκευές εκδηλώσεων

• Προωθητικές Ενέργειες

• Δημιουργία & Παραγωγή μέσων προβολής

• Συντονισμό & παρακολούθηση εκδηλώσεων

Ποιοί είμαστε



• Συγκέντρωση της παραγωγικότητας & εμπορικότητας 
  της Πελοποννήσου σε μια έκθεση.

• Συνεργασία των Επιμελητηρίων Αργολίδας, Αρκαδίας, 
Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας.

• Με τη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
   & του Δήμου Τρίπολης.

• Μεγάλοι Χορηγοί Επικοινωνίας Real News, Real fm, 
  Real.gr, Ελεύθερος Τύπος.

• B2B εμπορικές συναντήσεις με επισκέπτες από Γερμανία, 
Ολλανδία,Πολωνία, Αυστρία, Βέλγιο μέσω του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Enterprise Europe Network.

Προηγούμενες Διοργανώσεις

Πελοπόννησος EXPO
9-13 Νοεμβρίου 2016 ΒI.ΠE. Τρίπολης

όλη η Πελοπόννησος
μια έκθεση

9-13 Νοεμβρίου 2016
ΒΙ.ΠΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Κτίριο ΓΕΑ ΑΕ

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινές
17.00-22.00 / Σαββατοκύριακο 10.30-22.00

www.peloponnisosexpo.gr 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟI
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Έκθεσης5.000τμEπισκέπτες25.000Εκθέτες280



Highlights
• Περισσότερες από 400 επιχειρήσεις - συμμετοχές.

• Η  Έκθεση που εξοπλίζει το μεγαλύτερο μέρος 
   των τουριστικών καταστημάτων και όχι μόνο 
   των περιοχών που πραγματοποιείται.

• Δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια 
  & εκδηλώσεις για τους επισκέπτες.

• 27 χρόνια διοργάνωσης.

• Επιτυχημένες ελληνικές επιχειρήσεις.

• Σταθμός των ελληνικών εκθέσεων.

Έκθεση Τουριστικών Ειδών 
Δώρων - Λαϊκής Τέχνης - Μόδας & Αξεσουάρ / Κρήτη - Ρόδος - Κέρκυρα



Οι Διοργανώσεις μας

Οι εκθέσεις της ALFA EXPO πλαισιώνονται από Συνέδρια - Ημερίδες - Παράλληλες Εκδηλώσεις

• Δωρεάν Επαγγελματικά Σεμινάρια
• Συναυλίες
• Θεατρικές Παραστάσεις
• Αθλητικά Γεγονότα σε ειδικές κατασκευές
• Εκδηλώσεις Μαγειρικής- Γευσιγνωσία

Παράλληλα η ALFA EXPO αναλαμβάνει τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων & την παραγωγή 

ειδικών κατασκευών για τις ανάγκες προβολής 
σας. Με περισσότερες από 1100 συνεργασίες 
με κρατικούς φορείς σε εκθέσεις της Ελλάδας 
& του εξωτερικού η ALFA EXPO εγγυάται ένα 

σίγουρο & σταθερό αποτέλεσμα.
Μια σχέση εμπιστοσύνης έχει δημιουργηθεί μεταξύ 
μας που διαρκεί αρκετά χρόνια και στόχος μας είναι 

να τη διατηρήσουμε.





Η «Ελλάδος Γεύση» είναι η πρώτη 
έκθεση για την ολοκληρωμένη προβολή 

της Ελλάδας, με θεματολογία τη 
Γαστρονομία, τον Τουρισμό & 

τον Πολιτισμό, πραγματοποιήθηκε από 
τις 15 έως τις 18 Απριλίου 2016 στο 

Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

H  Έκθεση 
«Ελλάδος Γεύση» 

σε αριθμούς

Αξίζει να αναφέρουμε ότι είπαν για την
 «Ελλάδος Γεύση»

Η «Ελλάδος Γεύση» απασχόλησε 
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

Πανελλαδικά, αποτέλεσε σημείο 
αναφοράς για τον επιχειρηματικό & 
εμπορικό κόσμο και συγκέντρωσε 
φορείς και αυτοδιοίκηση από όλη 

την Ελλάδα.

«Αλληλεπίδραση,
Διαδραστικότητα 

Ψυχαγωγία, 
Ενημέρωση»

Ert.gr

«Θα θέλαμε 
η  Έκθεση να 

επαναλλαμβάνεται 
κάθε χρόνο»

Armakadi

«Περιμένουμε 
να συμμετέχουμε
 και την επόμενη 

φορά»

Μανιτάρια Λιβά

«Πρόκειται για μια 
ολοκληρωμένη 
Γαστρονομική – 

Πολιτιστική-Τουριστική 
πρόταση για την Ελλάδα»

News247.gr

«Είναι 
διοργανώσεις που 
πρέπει να γίνονται 

και να συμμετέχουν 
οι παραγωγοί»

Φιλαρώματα

«Γέφυρα 
Ανάπτυξης 

οικονομίας & 
πολιτισμού»

Newsville.be 

15.000
Eπισκέπτες

«Η  Έκθεση Ελλάδος Γεύση 
αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί 

να τα καταφέρει!»
Κωνσταντίνα Νικολάκου

Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου 
Υποδομών - Δικτύων - Χωροταξίας

«Συγχαίρω τους διοργανωτές, η 
Έκθεση Ελλάδος Γεύση είναι μια 

εκπληκτική προσπάθεια»
Ανδρέας Παχατουρίδης

Δήμαρχος Περιστερίου

4
Περιφέρειες

21
Δήμοι

30
Δημοσιογράφοι
14 Εκπομπές - 
Δορυφορικές 
συνδέσεις σε 
όλη την Ελλάδα

300
Επιχειρήσεις

16.761
Followers

50
Chef - Sous Chef
Mαθητές - Βοηθοί

45
Χορηγοί

13
Μουσικά σύνολα

500
Μουσικοί, Χορευτές, 
Τραγουδιστές

Όλα όσα συνέβησαν το 2016



Επισκέπτες
Ο πολιτικός & κοινωνικός ιστός της χώρας τίμησε με την παρουσία του την Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» την οποία και αναγνώρισε 

ως μια σημαντική διοργάνωση για τον παραγωγό και την Ελλάδα.

Την  Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» εμπιστεύτηκαν για την προβολή τους δημόσιοι φορείς. 
Επίσης, αναγνώρισαν τη σημαντικότητά της για τα εμπορικά δεδομένα της χώρας 

εκπρόσωποι του πολιτικού & κοινωνικού ιστού της Ελλάδας.

Υπουργείο Εξωτερικών,  Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, Υπουργείο, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων,  

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και τουρισμού, Δήμος Περιστερίου, Ελληνικός 
Οργανισμός Τουρισμού, Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Ηπείρου

Δήμοι: Ανατολικής Μάνης, Άργους- Μυκηνών, Αρταίων, Βόρειας Κυνουρίας, 
Γορτυνίας, Ελαφονήσου, Επιδαύρου, Καλαμάτας, Κεφαλονιάς, Κίσσαμος, 

Κόρινθος, Λέσβου, Μεγαλόπολης, Μεσσήνης, Ναυπλιέων, Νότιας Κυνουρίας, 
Πύλου- Νέστορος, Σάμου, Τρίπολης, Τριφυλίας, Περιστερίου.

Επιμελητήρια: Ηρακλείου, Ρεθύμνης

Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου 
Υποδομών, Δικτύων & Χωροταξίας 

κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου

Αντιδήμαρχος Ανατολικής Μάνης
Παναγιώτης Τσιριγώτης

Από Αριστερά: Δήμαρχος Πύλου – 
Νέστωρος & 1ος Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ 
κ. Δ. Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας 
Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης κ. 
Γ. Τζιάλλας, Δήμαρχος Περιστερίου κ. 

Α.Παχατουρίδης, Δήμαρχος Γορτυνίας κ. 
Γιαννόπουλος Ι. 

Στιγμιότυπα από την επίσημη τελετή 
εγκαινίων Αριστερά ο θεματικός 

Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου σε θέματα 
Επικοινωνιών & Μεταφορών ΠΕ Άρτας 

κ. Κατέρης Ιωάννης

Δήμαρχος Σάμου
Κος. Μιχάλης Αγγελόπουλος

Δήμαρχος Τριφυλίας
Παναγιώτης Κατσίβελας



Η Παραδοσιακή Γειτονιά «Ελλάδος Γεύση»

Μια ολόκληρη παραδοσιακή 
γειτονιά στο κέντρο της Έκθεσης, 

με  πλακόστρωτη πλατεία, εκκλησία, 
Παραδοσιακό Παντοπωλείο,  καφέ &  
χρωματιστά τραπεζάκια φιλοξένησε 
τους επισκέπτες και τους σεφ για μια 

σειρά γαστρονομικών events. 

Στο Παραδοσιακό Παντοπωλείο 
της Έκθεσης «Ελλάδος Γεύση» 

παρουσιάστηκαν συνταγές από πολλές 
περιοχές της Ελλάδας, διάσημοι σεφ 
όπως ο Μιχάλης Ντουνέτας μαζί με 
το Βασίλη Γιαννόπουλο, ο Ανδρέας 

Λαγός & η Μαίρη Παναγάκου 
παρουσίασαν ένα γαστρονομικό ταξίδι 

σε όλη την Ελλάδα.

Η παραδοσιακή γειτονιά «Ελλάδος 
Γεύση» έγινε το σημείο συνάντησης 

για τους επαγγελματίες & τους 
επισκέπτες καθώς και για τους 

εκπροσώπους πρώτου & δεύτερου 
βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, 

δήμους & περιφέρειες. 

Συνεντεύξεις, βιντεοσκοπήσεις, 
ζωντανές συνδέσεις σε ΜΜΕ, μέρος 

ανταλλαγής απόψεων & 
ανάπτυξης, εκδηλώσεις γαστρονομίας 

& γευσιγνωσίας, ελληνικός πρωινός 
καφές ήταν κάποιες από τις πολλαπλές 
χρήσεις της παραδοσιακής γειτονιάς 

«Ελλάδος Γεύση». 

Η παραδοσιακή γειτονιά «Ελλάδος 
Γεύση» αποτέλεσε το μέρος 
συγκέντρωσης της Ελλάδας 

για 4 μέρες!

Γευτήκαμε την Ελληνική Κουζίνα στις καλύτερες εκδοχές της.   
Φιλοξενήσαμε διάσημους σεφ.

Οι  γιαγιάδες του χωριού μας μαγείρεψαν για εμάς δίνοντας κυριολεκτικά ένα 
άρωμα παράδοσης με τις δικές τους συνταγές.

Κεράσαμε τους επισκέπτες, διασκεδάσαμε με αυθόρμητες μουσικοχορευτικές 
εκδηλώσεις.

Ολοκληρωμένη προβολή της Ελλάδας, 
αυτός είναι ο στόχος της Έκθεσης 

«Ελλάδος Γεύση». 
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην πρώτη 

διοργάνωση επικεντρώθηκαν 
στην παράδοση. 

Μουσικοχορευτικές Παραστάσεις, 
παραδοσιακός τρύγος, προβολή 

ντοκιμαντέρ, γνωστοί καλλιτέχνες & 
χορευτικοί σύλλογοι από περιοχές της 

Ελλάδας ένωσαν το πάζλ του πολιτισμού 
όπως προγραμματίστηκε 

το 2016. 

Παραδοσιακό Παντοπωλείο Πολιτιστικές Εκδηλώσεις



Η Προβολή

Η «Ελλάδος Γεύση» προβλήθηκε μέσω δορυφορικών 
συνδέσεων σε όλες τις συμμετέχουσες περιοχές 

σε τηλεοπτικούς σταθμούς & σε portals.

Live Σύνδεση ΕΡΤ1
Εκπομπή Αθήνα Θεσσαλονίκη

Live Σύνδεση ALPHA TV
Εκπομπή Ηappy Day

Live Σύνδεση Mega TV
Εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο

Live Σύνδεση ΣΚΑΙ
Εκπομπή Tώρα

Live Σύνδεση ΕΡΤ1
Εκπομπή Ακριβώς στις 10

Xoρηγοί Επικοινωνίας Social Media Τηλεοπτικό Σποτ

Ο Πανελλαδικός έντυπος & ηλεκτρονικός τύπος αναφέρθηκε στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» με άρθρα, αφιερώματα, ζωντανές συνδέσεις και συνεντεύξεις. 
Η Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» ταξίδεψε στην Ελλάδα είτε μέσω των επιχειρήσεων είτε μέσω των δημοσιευμάτων, των ζωντανών συνδέσεων και των συνεντέυξεων 

που πραγματοποιήσαμε.

Στα Social Media η δράση μας ήταν και είναι 
ενεργή πριν και μετά την Έκθεση. 

Χτίζουμε σχέσεις με τους επισκέπτες της 
Έκθεσης, της επιχειρήσεις και όλους εκείνους 
που πάνω από όλα τους ενδιαφέρει το καλό 
φαγητό, τα αγνά παραδοσιακά προϊόντα, οι 

εκδηλώσεις με θέμα τον ελληνικό πολιτισμό & 
μας συνδέει  η αγάπη για τα ταξίδια 

στην Ελλάδα όλες τις εποχές.

Το Website www.elladosgefsi.gr απολαμβάνει 
ιδιαίτερης αποδοχής από τον κόσμο τόσο 
από επιχειρήσεις όσο και από επισκέπτες. 

Ανανεώνετε σε συνεχόμενη βάση και 
ενημερώνεται με καίρια θέματα και άρθρα 
που αφορούν τόσο την Έκθεση όσο και την 
ελληνική διατροφή αλλά και τον πολιτισμό.

Συγκεκριμένα το web site της Έκθεσης 
επισκέφτηκαν 15.000 μοναδικοί επισκέπτες 

μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016.

Το τηλεοπτικό σποτ της Έκθεσης «Ελλάδος Γεύση» 
γυρίστηκε στην πανέμορφη & γραφική Δημητσάνα με 
πρωταγωνιστές τους  «πραγματικούς πρωταγωνιστές» 

του τόπου, παραγωγούς και ανθρώπους που 
δραστηριοποιούνται στην Πελοπόννησο. 

Η ALFA EXPO πιστή στο concept της Έκθεσης 
«Ελλάδος Γεύση» δημιούργησε ένα σποτ το οποίο να 
αντικατοπτρίζει το σκοπό της διοργάνωσης που ήταν 
η προβολή της Ελλάδας τουριστικά, γαστρονομικά & 

πολιτιστικά. 
Drones, σκηνοθέτες, καμεραμάν & ηθοποιοί έδωσαν 

τον καλύτερό τους εαυτό για το τηλεοπτικό σποτ 
το οποίο ξεπέρασε τα 4.400 views στο youtube, 

πρωτοφανές για εκθεσιακό σποτ.
Το τηλεοπτικό σποτ προβλήθηκε σε τηλεοπτικούς 
σταθμούς Πανελλαδικής εμβέλειας & σε τοπικούς 

τηλεοπτικούς σταθμούς ανά την Ελλάδα.



Γαστρονομία ΠολιτισμόςΤουρισμός



Εισαγωγή

γαστρονομία

Η Ιδέα στην οποία είναι βασισμένη η Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» είναι να 
παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της Ελλάδας, όπως σε καμία άλλη 

έκθεση. Τα τρία βασικά μας υλικά είναι η Γαστρονομία, ο Τουρισμός & ο Πολιτισμός. 

Περιφέρειες, Δήμοι & επιχειρήσεις συμμετέχουν στην  Έκθεση «Ελλάδος Γεύση»  
με στόχο την απόλυτη προβολή της Ελλάδας. 

Μια από τις «γευστικότερες» χώρες του κόσμου θα παρουσιαστεί από τις 
18 έως τις 21 Μαΐου 2017 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, σε έναν 

από τους μεγαλύτερους & πολυπληθέστερους δήμους της Αθήνας. 

πολιτισμός τουρισμός



Τι είναι η Έκθεση «Ελλάδος Γεύση»

Η Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» είναι 
ένα μεγάλο project, μια έκθεση που 
συμπεριλαμβάνει την προβολή της 

επιχειρηματικότητας, της γαστρονομίας 
& της ελληνικής κουλτούρας, μέσα από 

τη γαστρονομία, τον τουρισμό & τον 

πολιτισμό της. 
Για την υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου 

project & την επίτευξη των στόχων 
της Έκθεσης κρίνεται απαραίτητη 

η συμμετοχή όλων των Ελληνικών 
Περιφερειών οι οποίες αναλαμβάνουν 

άμεσα την ανάδειξη & προβολή του 
Πολιτισμού & Τουρισμού και έμμεσα 
την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας 

των περιοχών τους. 
Στόχος μας: Η ευρεία προβολή των 

περιοχών & των προϊόντων που 

εντάσσονται & παράγονται στην κάθε 
συμμετέχουσα περιφέρεια.

Η  Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» είναι ένα 
«ταξίδι» στην Ελλάδα που θα μείνει 
στον επισκέπτη & τον συμμετέχοντα 

αξέχαστο.

HIGHLIGHTS
Κατασκευή Παραδοσιακού χωριού

Παραδοσιακό Παντοπωλείο & Καφέ στο κέντρο της 
Έκθεσης όπου προβάλλεται η Γαστρονομία της Ελλάδας.

Live εκδηλώσεις Μαγειρικής από διάσημους σεφ.
Ημερίδες, Success Stories & Εκπαιδευτικά Σεμινάρια.

Προβολές & Εκθέσεις φωτογραφίας. 
Μουσικοχορευτικές Εκδηλώσεις

B2B συναντήσεις με φιλοξενούμενους εμπορικούς 
επισκέπτες από το εξωτερικό.



Η Παραδοσιακή Γειτονιά 
Μια ολόκληρη Παραδοσιακή Γειτονιά 

φιλοξενείται στην κεντρική αίθουσα του 
Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου και το 

σίγουρο είναι ότι θα συναρπάσει! 
Πλακόστρωτη πλατεία, χρωματιστά 
τραπεζάκια, εκκλησία, παραδοσιακό 
παντοπωλείο & καφέ και τα σπίτια 

της συνθέτουν το χώρο ο οποίος θα 
μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της Ελλάδας 

για 4 μέρες.

Το Παραδοσιακό Παντοπωλείο
Στο Παραδοσιακό Παντοπωλείο 

φιλοξενούμε διάσημους σεφ, ετοιμάζουμε 
παραδοσιακές συνταγές και τις 

προσφέρουμε στους επισκέπτες! 
Τα ράφια του Παραδοσιακού Παντοπωλείου 

γεμίζουν με τα προϊόντα των εκθετών τα 
οποία και χρησιμοποιούν οι σεφ  για την 

παρασκευή των  πιάτων.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να 

συμπεριλάβουμε και τα δικά σας προϊόντα 
στα ράφια μας.

Το Παραδοσιακό Καφέ
Εκεί όπου κερνάμε τον πρωινό καφέ, 
το χυμό & το αναψυκτικό, εκεί όπου 

ανταλλάσουμε απόψεις μέχρι το βράδυ 
όταν και ετοιμάζουμε κοκτέιλ από 

παραδοσιακά αποστάγματα. 

Η Πλακόστρωτη Πλατεία
Κι όμως, μια πλακόστρωτη πλατεία χωράει 

στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. 
Ο χώρος που φιλοξενούμε τους επισκέπτες, 

ο χώρος που πραγματοποιούμε τις 
εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, ο χώρος που 

περιβάλλει τη γειτονιά, ο χώρος που 
συγκεντρώνεται η «Ελλάδος Γεύση». 

Γαστρονομία

Στην  «Ελλάδος Γεύση»:

• Προβάλλετε τα προϊόντα σας στο μοναδικό 
παραδοσιακό σκηνικό μας.

• Αναδεικνύετε την ποιότητα των προϊόντων σας 
μέσω της υψηλής μαγειρικής.

• Δίνετε στο προϊόν σας την ευκαιρία να 
προβληθεί σε περισσότερους από έναν χώρο 

στην Έκθεση. 
• Προβάλλετε την περιοχή σας μέσω του 

προϊόντος σας.
• Έχετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε B2B 

συναντήσεις με επισκέπτες από το εξωτερικό.
• Μπορείτε να επισκεφθείτε μαζί μας τα studio για 
ζωντανές συνδέσεις και επιπλέον προβολή σας.

Οι επιχειρήσεις συμμετέχουν στην Έκθεση «Ελλάδος 
Γεύση» μέσω της συμμετοχής της Περιφέρειας στην 

οποία ανήκουν & δραστηριοποιούνται.
Στην  Έκθεση μπορούν να συμμετέχουν επιπλέον 

επιχειρήσεις που η Περιφέρειά τους δεν συμμετέχει 
στην Έκθεση.

Τομείς: Γαλακτοκομικά & Τυροκομικά Προϊόντα, 
Αλλαντικά, Ψαρικά, Αλίπαστα, Αρτοποιία, 

Ζαχαροπλαστική, Ξηροί Καρποί, Παραδοσιακά 
Προϊόντα, Βιολογικά Προϊόντα, Φρούτα- Λαχανικά 
(Αποξηραμένα, φρέσκα) Συνεταιρισμοί, Αρωματικά 

Βότανα, Κονσέρβες, Ζυμαρικά, Κατεψυγμένα, 
Λάδι, Ελιά, Αποστάγματα, Αλκοολούχα Ποτά, 

Καφές, Αναψυκτικά, Ροφήματα, Αφεψήματα, Οίνος, 
Εκπαιδευτικά ιδρύματα, Εκδόσεις.

Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΑΣ
• Το προϊόν σας προβάλλεται στα ράφια 

του Παραδοσιακού Παντοπωλείου
• Εκφωνείται από τους σεφ την ώρα 

της παρασκευής της συνταγής.
• Αποστέλλεται με παραδοσιακά καλάθια

στους Δημοσιογράφους.
• Παρουσιάζεται μέσω των καλαθιών στις ζωντανές συνδέσεις.

• Μπαίνει στο σπίτι του καταναλωτή πριν ακόμη το αγοράσει, 
μέσω των κληρώσεων με καλάθια παραδοσιακών προϊόντων 

πριν και κατά τη διάρκεια της Έκθεσης.



Μουσικοχορευτικές Παραστάσεις από όλη την Ελλάδα
Εκθέσεις Φωτογραφίας

Προβολές ντοκιμαντέρ ελλήνων δημιουργών

Μουσική Παράσταση: 
Οι μουσικές πατρίδες της Ελλάδας

Αφιέρωμα σε μεγάλους έλληνες μουσικούς δημιουργούς

Μια πλήρης & ολοκληρωμένη προβολή του ελληνικού πολιτισμού σε όσες περισσότερες 
μορφές μπορούμε να προσεγγίσουμε με τους αρμόδιους συνεργάτες μας.

Ελάτε να συζητήσουμε!
Εάν ο ελληνικός πολιτισμός είναι το αντικείμενό σας είτε ως έρευνα, είτε ως επάγγελμα η Alfa Expo σας προσκαλεί να συζητήσουμε για τους πιθανούς τρόπους 

συνεργασίας μας οι οποίοι θα έχουν σαν αποτέλεσμα την άριστη προβολή του ελληνικού πολιτισμού.
Θα χαρούμε να σας ακούσουμε.

Η  Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» στοχεύει επίσης στην ευρεία προβολή του πολιτισμού της Ελλάδας.
Στη δεύτερη διοργάνωση, το 2017 επιθυμούμε να προβάλλουμε όσο περισσότερες μορφές πολιτισμού μπορούμε.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η παράδοση αλλά και οι εκφάνσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς στη σημερινή εποχή.

Ο Πολιτισμός της Ελλάδας συγκεντρωμένος  σε πολλές διαστάσεις & θεματικές ενότητες.

Πολιτισμός



Ειδικές Μορφές Τουρισμού - Αγροτουρισμός - Εναλλακτικός Τουρισμός

Ένα ταξίδι στην Ελλάδα μπορεί να 
δώσει μια άλλη διάσταση στον τρόπο 

που προσεγγίζουμε τη ζωή, αρκεί 
να πραγματοποιηθεί σωστά. Στην 

Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» αυτό θα 
προσπαθήσουμε να κάνουμε, να 

δώσουμε όλες τις πιθανές & μοναδικές 
ευκαιρίες για τουρισμό στην Ελλάδα. 

Τουρισμός στη φύση, τουρισμός στην 
ύπαιθρο, τουρισμός στις ελληνικές 

πόλεις, γαστρονομικός, εκπαιδευτικός, 
επαγγελματικός, θαλάσσιος, υγείας, 

παραθεριστικός, μοναστηριακός, 
προσκυνηματικός, είναι λίγες μόνο 

από τις μορφές τουρισμού που 
προσφέρονται απλόχερα στη χώρα

του φωτός. 

Δηλώστε συμμετοχή σήμερα κιόλας και 
αναδείξτε τον τουρισμό του τόπου σας.

Τουρισμός



Live Μαγειρική, Γευσιγνωσία & Bartending Show - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - B2B Συναντήσεις

Παράλληλες Εκδηλώσεις

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Ένα πολιτιστικό & μουσικοχορευτικό ταξίδι στην 
Ελλάδα μελετάται σε συνεργασία με έμπειρους 
συνεργάτες για να αποδοθεί 100% ακριβές. 

Μουσικοχορευτικές Παραστάσεις από όλη 
την Ελλάδα.

Εκθέσεις Φωτογραφίας.
Προβολές ντοκιμαντέρ ελλήνων δημιουργών.

Μουσική Παράσταση: 
Οι μουσικές πατρίδες της Ελλάδας.

Αφιέρωμα σε μεγάλους έλληνες μουσικούς 
δημιουργούς.

Λαογραφικά Μουσεία κ.λ.π.

Στην «Ελλάδος Γεύση» δεν περιορίζουμε τον 
πολιτισμό σε μια αίθουσα. Πολιτιστικές γωνιές 

μέσα στην Έκθεση περιμένουν τους επισκέπτες να 
γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να υλοποιήσουμε και τη 
δική σας πολιτιστική ιδέα.

Live Μαγειρική - Γευσιγνωσία

Η παράδοση από τη δική μας οπτική!
Επαγγελματίες σεφ, διάσημοι σεφ, αναγνωρισμένοι σεφ & οι 

μαθητές τους επιμελούνται την κουζίνα της Έκθεσης «Ελλάδος 
Γεύση» μήνες πριν την επίσημη έναρξη της Έκθεσης. Μια έμπειρη & 
πλήρης ομάδα ετοιμάζεται να δώσει τον καλύτερό της εαυτό σε ένα 

γαστρονομικό ταξίδι σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Γιατί ξεχωρίζουν οι Εκδηλώσεις Μαγειρικής – Γευσιγνωσίας & 
Bartending της δικής μας Έκθεσης; 

Η απάντηση είναι μία και σίγουρα είναι μια απάντηση υπεροχής! 
Στην  Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται 

στο φυσικό τους περιβάλλον, στο Παραδοσιακό Παντοπωλείο 
«Ελλάδος Γεύση» και δοκιμάζονται από τους επισκέπτες στα 
τραπεζάκια της πλακόστρωτης πλατείας. Το Παραδοσιακό 

Παντοπωλείο «Ελλάδος Γεύση» φιλοξενεί τους σεφ για μια άκρως 
επαγγελματική προσέγγιση στην ελληνική κουζίνα και κερνάει τους 
επισκέπτες όχι σε κλίμα έκθεσης πιά, αλλά σε κλίμα παραδοσιακής 
γειτονιάς, έτσι όπως αξίζει σ’ αυτές τις ελληνικές συνταγές! Τους 

επαγγελματίες σεφ πλαισιώνουν  οι φιλοξενούμενες στην Έκθεση 
παραδοσιακές ελληνίδες μαγείρισσες οι οποίες μας δίνουν μια νότα 

ελληνικής περιφέρειας όπως την έχουμε αγαπήσει! 

Με τη λέξη φιλοξενία πάντα στο μυαλό μας να οδηγεί το δρόμο μας, 
προετοιμάζουμε για εσάς μια παραδοσιακή γειτονιά η οποία σας 
υποσχόμαστε γίνει η κεντρική αρτηρία της Ελλάδας για 4 ημέρες.

Bartending Show & Παρουσίαση 
ελληνικών αποσταγμάτων

Μια πέτρινη παραδοσιακή κατασκευή ελληνικού 
καφέ φιλοξενεί τα δικά σας προϊόντα & 

αποστάγματα για την προετοιμασία ελληνικών 
κοκτέιλ, ροφημάτων & καφέ για τους επισκέπτες. 

Έμπειροι bartenders αναλαμβάνουν την προβολή 
της Ελλάδας μέσα από τα δικά σας προϊόντα, 

εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας 
χορηγήσετε ποσότητα που μαζί θα εξετάσουμε και 
τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.

Στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» δίνουμε την 
ευκαιρία στους συμμετέχοντες να έχουν μια 

πολύπλευρη προβολή των προϊόντων τους και να 
μην περιορίζονται σε ένα χώρο.

Εάν σας ενδιαφέρει να προβληθείτε επιπλέον στο 
παραδοσιακό καφέ επικοινωνήστε έγκαιρα μαζί μας 
και εμείς θα βασίσουμε αρκετές συνταγές στα δικά 

σας προϊόντα.



Η άμεση παρουσίαση του πολιτισμού & τουρισμού πραγματοποιείται μέσω της παρουσίας 
της εκάστοτε Περιφέρειας & του Δήμου με το δικό τους εκθεσιακό χώρο. 

Φυλλάδια, video, παρουσία εκπροσώπων, οργάνωση εκδηλώσεων και όλα τα μέσα μέσω 
των οποίων μπορεί να επιτευχθεί άμεσα ο στόχος.

 Μέσω της διοργάνωσης ποιοτικών εκθέσεων όπως η «Ελλάδος Γεύση» της οποίας  
ο στόχος είναι ένας και μοναδικός, η προβολή της Ελλάδας σε όλες τις εκφάνσεις της, 

υπάρχει η δυνατότητα να μεταλαμπαδεύσουμε στους επισκέπτες τη πολιτισμική, τουριστική 
& επιχειρηματική δυνατότητα της Ελλάδας.

Οι Περιφέρειες & οι Δήμοι ως επίσημα όργανα εκπροσώπησης είναι οι πλέον κατάλληλοι 
φορείς για την απόλυτη & οργανωμένη προβολή της Ελλάδας.

Ο ρόλος των Περιφερειών και Δήμων στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση»

Περιφέρειες-Δήμοι

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΔήμος Τρίπολης



Ο Ρόλος Περιφέρειων & Δήμων στην «Ελλάδος Γεύση»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
•  Ενεργή συμμετοχή με εκθεσιακό περίπτερο.

•  Ανάδειξη της γαστρονομίας - διατροφής της Περιφέρειας.

•  Προβολή του πολιτισμού μέσω της οργάνωσης πολιτιστικών    
 εκδηλώσεων υπό την αιγίδα της.

•  Άμεση στήριξη & φιλοξενία επιλεγμένων μεγάλων παραγωγών.

•  Ανάδειξη των πλεονεκτημάτων έναρξης εργαίας στην Περιφέρεια.

•  Ενημέρωση πολιτιστικών συλλόγων & ετεροδημοτών της.

•  Επιπλέον παρότρυνση επιχειρηματιών της Περιφέρειας για συμμετοχή.

ΔΗΜΟΣ
• Ενεργή συμμετοχή με εκθεσιακό περίπτερο.

• Ανάδειξη της φυσιογνωμίας του τόπου σας.

• Προβολή των διαφόρων μορφών τουρισμού που 
παρέχονται στην περιοχή σας.

• Ανάδειξη της τοπικής παραγωγής με την άμεση 
ή έμμεση συμμετοχή μικρών παραγωγών στον 
εκθεσιακό σας χώρο.

• Στήριξη των καταλυμάτων της περιοχής σας. 



Οι λόγοι για τους οποίους πρέπει οι κρατικοί φορείς να στηρίξουν έμπρακτα την Έκθεση «Ελλάδος Γεύση»:

• Η  Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» είναι η μοναδική έκθεση που πραγματοποιείται με στόχο την απόλυτη προβολή της Ελλάδας πολιτισμικά, 
τουριστικά & επιχειρηματικά.

• Πραγματοποιείται στο μεγαλύτερο Δήμο της Αθήνας και την πρώτη χρονιά ξεπέρασε την προβλεπόμενη επισκεψιμότητα αναδεικνύοντας τη 
σημαντικότητά της στην αγορά των εκθέσεων. 

• Γιατί η Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» είναι μια αναβάθμιση στην ελληνική πραγματικότητα των εκθέσεων με άριστες εγκαταστάσεις και 
επαγγελματική προσέγγιση.

• Η «Ελλάδος Γεύση» απομακρύνεται από τα στερεότυπα των εκθέσεων και φέρνει νέο αέρα στις εκθέσεις με διαδραστικότητα απέναντι στην 
Έκθεση και στον επισκέπτη, με αλληλεπίδραση φορέων, ψυχαγωγία & ενημέρωση επισκεπτών και ευκαιρίες εξαγωγής για τις συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις.

Με τη στήριξή σας στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» στηρίζετε ένα ολόκληρο δίκτυο προβολής της Ελλάδας.

Γίνετε και εσείς μέρος της ανάδειξης της αισιόδοξης πλευράς της Ελλάδας, του πλούσιου πρωτογενή τομέα & της δύναμης 
της προς τις αγορές του εξωτερικού. 

Το 2016 στήριξαν την Έκθεση

Κρατικοί Φορείς - Αιγίδες - Συνεργασίες



Στον δεύτερο μεγαλύτερο δήμο 
της Αττικής, στο δήμο Περιστερίου 
βρίσκεται το Εκθεσιακό Κέντρο 

Περιστερίου,  ένα από τα πιο 
σύγχρονα εκθεσιακά κέντρα της 

Ελλάδας.

Το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου 
αποδεδειγμένα πλέον αποτελεί 

την καταλληλότερη επιλογή για την 
Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» την οποία 
και  προετοιμάζεται να υποδεχτεί για 

δεύτερη χρονιά.

Το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου 
μεταξύ των οδών Δωδεκανήσου 
& Αγίου Βασιλείου στο κέντρο 
του Περιστερίου, σε χώρο 24 

στρεμμάτων, ειδικά σχεδιασμένο 

για να ανταποκρίνεται στις υψηλές 
απαιτήσεις εκθεσιακών εκδηλώσεων 

και έχει εύκολη πρόσβαση από την 
πόλη, το Μετρό, τις εθνικές οδούς & 

το αεροδρόμιο.

Το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου 
βρίσκεται μεταξύ των δύο 

οδικών εθνικών αξόνων και είναι 
προσπελάσιμο από ΜΜΜ, βρίσκεται 
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 

διαθέτει parking περίπου 5.000 
θέσεων.

Μια σύγχρονη πόλη που 
κυριαρχεί στον άξονα της 
Δυτικής Αθήνας και μια από 
τις μεγαλύτερες ανά την 
επικράτεια.
Το μέγεθός της, 
μεθερμηνεύεται όχι μόνον 
πληθυσμιακά και γεωγραφικά, 
αλλά και σε ρυθμούς εξέλιξης, 
ανάπτυξης και προόδου, οι 
οποίοι τα τελευταία 15 χρόνια 
εμφανίζουν εξαιρετικές 
ταχύτητες.

Έργα καθοριστικών υποδομών, 
όπως
• Το πολυδύναμο νέο 
Δημαρχιακό Μέγαρο της πόλης

• Νέοι πλήρως εξοπλισμένοι 
και τεχνικά αρτιότατοι αθλητικοί 
χώροι.

• Νέο υπερσύγχρονο 
κολυμβητήριο

• Υψηλής αισθητικής και 
ποιότητας θεατρικοί και 
συνεδριακοί πολυχώροι.

• Νέοι πρωτοποριακών 
προδιαγραφών, παιδικοί 
σταθμοί.

• Αθλοπαιδιές και νέες 
παιδικές χαρές σε πρότυπα 
αξιοζήλευτα.
Τρεις σταθμοί μετρό εντός των 
διοικητικών ορίων της πόλης, 
με ό,τι συνεπάγεται το γεγονός 
αυτό, σε προσβασιμότητα και 
ελκυστικά συγκοινωνιακά 
κίνητρα, για όλους τους εντός 
και εκτός πόλης, συμπολίτες 
μας

• Άλσος Περιστερίου, το 
ωραιότερο Άλσος της Αττικής.

• Το Εκθεσιακό Κέντρο 
Περιστερίου, σε απόσταση 

αναπνοής από τον τερματικό 
σταθμό μετρό «Ανθούπολη».

• Η τοπική εμπορική αγορά, 
καθόλα ανταγωνιστική, σε 
πληρότητα, ποικιλία και 
επάρκεια.

• Και κυρίως, μια πόλη 
γεμάτη φως, της οποίας η 
ζωή, βασιζόμενη πάνω σε 
ριζικές τομές, πρωτοποριακές 
αντιλήψεις και ανατρεπτικές 
πρωτοβουλίες, προχωρεί 
πια, με τόσο γοργά βήματα, 
ώστε να ατενίζει με 
ετοιμότητα τις ασύλληπτες 
προκλήσεις του μέλλοντος, 
θεωρούμε πως συνθέτουν 
μια αντιπροσωπευτική 
και αξιόπιστη άποψη, της 
σημερινής εικόνας του 
Περιστερίου, για τα δεδομένα 
του 21ου αιώνα που 
διανύουμε.

Ο xώρος Ο Δήμος Περιστερίου



Ώρες Λειτουργίας
Πέμπτη: 17.00-22.00 & Παρασκευή - Σαββατοκύριακο: 10.30-20.00

Επίσημη Τελετή Εγκαινίων
Πέμπτη 18 Μαΐου στις 19.00. Στην κεντρική αίθουσα του Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου

Για να διοργανώσουμε μαζί 
τη δική σας πολιτιστική 

εκδήλωση
Επικοινωνήστε μαζί μας για να 

πραγματοποιήσουμε μαζί τη δική 
σας πολιτιστική εκδήλωση στην 
Έκθεση «Ελλάδος Γεύση». Το 

πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα 
ολοκληρωθεί 7 ημέρες πριν την 

έναρξη της Έκθεσης.

Για να πραγματοποιήσουμε την 
κατασκευή & τις εκτυπώσεις 

του περιπτέρου σας
Η Alfa Expo έχει την ευκαιρία να 

πραγματοποιήσει για εσάς ειδική κατασκευή 
& τις εκτυπώσεις του περιπτέρου σας αρκεί 

να μας το ζητήσετε. Ενημερώστε μας έγκαιρα 
και η έμπειρη σχεδιαστική & κατασκευαστική 
ομάδα μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας για 
να ικανοποιήσει τις ανάγκες προβολής σας. 

Για να μείνετε συντονισμένοι
Το Πρόγραμμα & οι συμμετοχές της Έκθεσης 

«Ελλάδος Γεύση» ενημερώνονται καθημερίνα. 
Για να παρακολουθείτε τις εξελίξεις και να δείτε και 
την ανάρτηση της δικής σας συμμετοχής. Μείνετε 

συντονισμένοι μέσω των social media ή απλά 
εγγραφείτε στο newsletter κάνοντας κλίκ στην 
επικοινωνία στο web site www.elladosgefsi.gr 

και εμείς θα σας ενημερώνουμε συχνά. 

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε



ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
Ελ. Βενιζέλου 131α, 142 31 Αθήνα

Τηλ. 210 2772244, Fax. 210 2716853

Υπό την αιγίδα των: Με την στήριξη του:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ


