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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ TUTTO FOOD 2019 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΕΥΡΩΠΗ 

 

Αγαπητοί συνεργάτες,  

Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη διεθνή έκθεση 

TUTTO FOOD 2019, που διοργανώνεται για 6η φορά στο Μιλάνο από 6 έως 9 Μαΐου 2019.  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  

Η Δ.Ε. TUTTO FOOD  φιλοξενείται για 6η 

χρονιά στο σύγχρονο  κέντρο εκθέσεων και 

εμπορίου “Fiera Milano” και αποτελεί μια 

από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις  

για τον κλάδο τροφίμων- ποτών 

παγκοσμίως. Η ΤUTTO FOOD είναι το 

σημείο συνάντησης εμπόρων λιανικής και 

χονδρικής, παραγωγών, εισαγωγέων και 

decision makers από όλον τον κόσμο. Η 

διοργάνωση του 2017 συγκέντρωσε 2.850 

εκθέτες από 40 χώρες και 80.146 

εμπορικούς επισκέπτες από 141 χώρες, με 

21% του συνόλου να είναι διεθνείς 

εκθέτες.   

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 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 όσον αφορά την προβολή τους σε εκθεσιακά 

γεγονότα στο εξωτερικό.  

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της έκθεσης έγιναν πάνω από 9200 business meetings, με σημαντικά εμπορικά 

αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site της 

έκθεσης: www.tuttofood.it 
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  

Η έκθεση χωρίζεται σε 12 εξειδικευμένες ενότητες του κλάδου τροφίμων- ποτών.  

Οι 5 βασικές κατηγορίες - top sectors είναι: 

1. Tutto Grocery: αποξηραμένα φρούτα, λαχανικά, μπαχαρικά, μαρμελάδες, αυγά. 

2. Tutto Sweet: προϊόντα ζαχαροπλαστικής 

3. Tutto Drink: ποτά, αναψυκτικά και χυμοί 

4. Tutto Meat: προϊόντα κρέατος, πουλερικά, κυνήγι. 

5. Tutto Dairy: γαλακτοκομικά προϊόντα 

Επιπλέον κατηγορίες είναι: 

 Tutto Pasta: ζυμαρικά 

 Tutto Bakery: Αρτοσκευάσματα 

 Tutto Deli: Προϊόντα delicatessen 

 Tutto Green: Βιολογικά προϊόντα 

 Τutto Seafood: Ψάρια και θαλασσινά  

 Τutto Oil: Λάδι 

 Tutto Frozen:  Κατεψυγμένα προϊόντα, παγωτά 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2019 

Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE έχει εξασφαλίσει προνομιακό 

χώρο στο κέντρο της έκθεσης, στο Hall 1 όπου φιλοξενούνται τα 

International & Regional pavilions της έκθεσης. Η καλαίσθητη και 

διαφοροποιημένη  παρουσία της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με 

φρέσκιες ιδέες και δημιουργικές προτάσεις, σας προσφέρει μια 

ολοκληρωμένη και επιτυχημένη παρουσίαση των προϊόντων σας. Σας 

προσκαλούμε να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην 

ερχόμενη ΤUTTO FOOD στο Hall 1, όπου βρίσκεται το Greek National 

Pavilion.  

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

Με εκτίμηση,  

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης       Μαρία Γιακουμάκη   

Managing Director         Senior Project Manager   
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