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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η σσμμετοτή της Περιυέρειας Στερεάς στη Διεθνή Έκθεση  
DETROP boutique στη Θεσσαλονίκη 

 

Η Περιφζρεια τερεάσ Ελλάδασ με 28 επιχειρήςεισ τροφίμων & ποτϊν ςυμμετείχε για 
πρϊτη φορά ςτην 27η Διεθνή εξειδικευμζνη ζκθεςη για delicatessen τρόφιμα DETROP 
boutique,  που πραγματοποιήθηκε από 24 ζωσ 26 Φεβρουαρίου ςτο Διεθνζσ Εκθεςιακό & 
υνεδριακό Κζντρο ςτη  Θεςςαλονίκη.  
 
το πλαίςιο τησ ζκθεςησ, φιλοξενήθηκε ζνασ ςημαντικόσ αριθμόσ εμπορικϊν επιςκεπτϊν 
(δίκτυα διανομήσ, hyper markets, super markets, καταςτήματα delicatessen κλπ) από 
ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ-ςτόχουσ όπωσ Γερμανία, Ολλανδία, Ηνωμζνο Βαςίλειο, Ρωςία, 
κανδιναβία, Ηνωμζνα Αραβικά Εμιράτα κ.α , με τουσ οποίουσ κλείςθηκαν προκαθοριςμζνα 
επιχειρηματικά ραντεβοφ (Β2Β). υνολικά ςτην ζκθεςη φιλοξενήθηκαν 190 εμπορικοί 
επιςκζπτεσ από 27 χϊρεσ, γεγονόσ που καταδεικνφει τισ προοπτικζσ που ανοίγονται για 
τουσ παραγωγοφσ που ςυμμετείχαν. 
 
Σα περίπτερα τησ τερεάσ Ελλάδασ, τόςο ςτο Hall 10 “Σρόφιμα – Ποτά”, όςο και ςτο Hall 8 
“wine & cheese” προςζλκυςαν μεγάλο αριθμό επιςκεπτϊν και οι τερεοελλαδίτεσ 
παραγωγοί πραγματοποίηςαν ςημαντικζσ εμπορικζσ ςυναντήςεισ με εταιρείεσ  από τη 
Βόρεια Ελλάδα αλλά και την περιοχή των Βαλκανίων. 
 
την ζκθεςη και ςτο πλευρό των επιχειρήςεων παρευρζθηκε ο Εντεταλμένοσ 
Περιφερειακόσ Σφμβουλοσ για θέματα Επιχειρηματικότητασ, Εξωςτρέφειασ και 
Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Θεμιςτοκλήσ Χειμάρασ με ςτόχο την ενίςχυςη τησ 
δικτφωςησ τουσ αλλά και την προϊθηςη των τοπικϊν προϊόντων.   
 
 «Οι πρωτοβουλίεσ που αναλαμβάνουμε ζχουν ζναν ξεκάκαρο και ςθμαντικό ςτόχο: Να 
δείξουμε ςτο ευρφ κοινό πωσ οι παραγωγοί μασ δθμιουργοφν, πρωτοποροφν και 
διεκδικοφν ςθμαντικό μερίδιο αγοράσ. Το αποτζλεςμα φαίνεται ςτα προϊόντα μασ, τα 



οποία βιμα – βιμα, βρίςκουν τθ κζςθ που τουσ αξίηει ςτθν εγχώρια και διεκνι αγορά. Η 
καρδιά των προϊόντων τθσ Στερεάσ Ελλάδασ “χτφπθςε” και  ςτθν Θεςςαλονίκθ. 
 
Είμαςτε μια δυνατι ομάδα και όλοι μαηί κα ςυνεχίςουμε τθν πορεία που ζχουμε χαράξει 
για να δθμιουργιςουμε μόνοι μασ τισ ςυνκικεσ εξόδου από τθν κρίςθ τθσ οικονομίασ τθσ 
Στερεάσ Ελλάδασ»,  δήλωςε κατά την επίςκεψη του ο κ. Χειμάρασ. 


