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Για πρώτη φορά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην 

έκθεση FOODEX JAPAN, που πραγματοποιήθηκε στον 

εκθεσιακό χώρο BIG SIGHT στο Τόκυο της Ιαπωνίας 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε για πρώτη φορά στη μεγαλύτερη 

διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών FOODEX JAPAN που πραγματοποιήθηκε 

στον εκθεσιακό χώρο BIG SIGHT στο Τόκυο της Ιαπωνίας από τις 7 έως και τις 

10 Μαρτίου 2023. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ήταν η μοναδική Περιφέρεια 

που συμμετείχε στην εν λόγω έκθεση και έλαβε εξαιρετικές κριτικές από τον 

Πρέσβη και τα στελέχη της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Ιαπωνία. 

Η έκθεση FOODEX JAPAN αποτελεί το εμπορικό σταυροδρόμι για τις 

μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων και ποτών, δεδομένου ότι συνδέει τον 

επιχειρηματικό κόσμο της Ασίας και της Ιαπωνίας με την παγκόσμια αγορά.  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου - Enterprise Greece και την συνδρομή 

του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ), οργάνωσε και συντόνισε τη 

παρουσία των εκθετών στην έκθεση FOODEX JAPAN με στόχο την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των εκθετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι 3 εκ των συμμετεχουσών 

εταιρειών ενισχύθηκαν και από το Επιμελητήριο Εύβοιας με την καταβολή του 

κόστους του αεροπορικού εισιτηρίου ενός εκπροσώπου τους.   

Η επιχειρηματική αποστολή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αποτελούμενη 

από 6 δυναμικές επιχειρήσεις, οι οποίες φιλοξενήθηκαν σε 4 περίπτερα, κέρδισε 

το ενδιαφέρον των πολυάριθμων επισκεπτών και τοποθετήθηκε υψηλά στην 

κλίμακα του ανταγωνισμού, χάρις στα μοναδικά χαρακτηριστικά ποιότητας των 

στερεοελλαδίτικων προϊόντων. Η άψογη φιλοξενία των ενδιαφερομένων στο 

εθνικό περίπτερο οδήγησε στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, δημιουργώντας 

ευκαιρίες σύναψης εμπορικών συμφωνιών.     



 

 

Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας 

Ευάγγελος Κούκουζας ανέφερε « η έκθεση FOODEX JAPAN, αποτελεί τόπο 

συνάντησης όλων των ανταγωνιστικών και μεγάλων επιχειρήσεων σε 

παγκόσμια κλίμακα. Με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη Φάνη Σπανού 

συμμετείχαμε για πρώτη φορά στο μεγάλο αυτό εκθεσιακό γεγονός στηρίζοντας 

έμπρακτα τον Στερεοελλαδίτη επιχειρηματία, ούτως ώστε να επεκταθεί σε νέες 

δυναμικές αγορές και να αξιοποιήσει τις ειδικές διμερείς συμφωνίες που 

συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτα κράτη σε ότι αφορά τους δασμούς των 

προϊόντων. Η εξωστρέφεια αποτελεί πολυπαραμετρικό ζήτημα, που θέλει 

έρευνα, οργάνωση, προγραμματισμό και εμπειρία. Συνεχίζουμε με γνώμονα 

αυτά τα στοιχεία για να φέρουμε τον επιχειρηματία της Περιφέρειάς μας πιο 

κοντά σε αγορές που θα τον οδηγήσουν σε νέες συμφωνίες, οι οποίες με την 

σειρά τους θα φέρουν οικονομική ρευστότητα και νέες θέσεις εργασίας».  


