η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
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ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

26-28.2.2022

Ενηµερωτικό Έντυπο Εκθετών
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

To κορυφαίο "ραντεβού" του κλάδου
τροφίµων-ποτών, η 30η ∆ιεθνής Έκθεση, DETROP
BOUTIQUE, πραγµατοποιείται από τις 26-28
Φεβρουαρίου 2022 στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό
Κέντρο Θεσσαλονίκης.
Η DETROP BOUTIQUE έχει ως στόχο να αναδείξει τα
καλύτερα delicatessen προϊόντα και τρόφιµα, τόσο
από άποψη ποιότητας όσο και µεθόδων παραγωγής
των Ελλήνων παραγωγών.
Η έκθεση προβάλλει την γαστρονοµική κουλτούρα
της χώρας σε εγχώριους και διεθνείς αγοραστές,
ενώ απευθύνεται σε εµπόρους λιανικής και
χονδρικής, αντιπροσώπους σουπερµάρκετ,
ξενοδοχείων, εστιατορίων καθώς και σε καταστήµατα
deli, οργανικών προϊόντων και φούρνους.
Πλαισιωµένη από πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων
γευσιγνωσίας, συνεδρίων και ηµερίδων, η DETROP
BOUTIQUE παρουσιάζει όλες τις καινοτοµίες των
κλάδων τροφίµων-ποτών.

Στο πλαίσιο της Έκθεσης θα διοργανωθεί το ιδιαίτερα
επιτυχηµένο θεµατικό σαλόνι Cheese n’ Wine,
αναδεικνύοντας διαφορετικές ετικέτες κρασιών και
αποσταγµάτων και την αξία του pairing µε
τυροκοµικά και άλλα προϊόντα των εκθετών της
DETROP BOUTIQUE.
Η Έκθεση πραγµατοποιείται παράλληλα µε την 10η
∆ιεθνή Έκθεση ARTOZYMA, που αποτελεί ένα σηµείο
αναφοράς για τον κλάδο της αρτοποιίας και της
ζαχαροπλαστικής.

#CHEESE N’ WINE
Στην Detrop Boutique 2022 θα πραγµατοποιηθεί
το θεµατικό σαλόνι CHEESE n’ WINE, όπου οι
επισκέπτες θα απολαύσουν γεύσεις ποικίλων τυριών
µε τη συνοδεία κρασιού. Μετά τις επιτυχηµένες
εµφανίσεις, οι δυο κλάδοι καθιερώνονται πλέον και
θα παρευρεθούν σε έναν ειδικά διαµορφωµένο
χώρο ως εκθεσιακό γεγονός, µε αναβαθµισµένη
παρουσία.
Εγχώριοι και ξένοι παραγωγοί θα εκθέσουν
διαφορετικά είδη τυροκοµικών προϊόντων καθώς
και όλων των συνοδευτικών προϊόντων: αρτύµατα,
αλείµµατα, ελιές, αποξηραµένα φρούτα κ.α. τα οποία
συνδυάζονται µε κρασί, δηµιουργώντας νέα
γαστρονοµικά µονοπάτια.
Μέσα από 20 ωριαίες εκδηλώσεις, εξειδικευµένοι
επαγγελµατίες θα συστήσουν στους 400
συµµετέχοντες (µετά από κράτηση) τις διαφορετικές
ετικέτες µε τον κατάλληλο συνδυασµό από τυριά και
συνοδευτικά, αναδεικνύοντας τη µαγεία του σωστού
pairing

Με την εκδήλωση CHEESE n’ WINE,
οι συµµετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να
αναδείξουν τη δυναµική των προϊόντων τους
δηµιουργώντας εναλλακτικές προτάσεις προώθησης
και προβολής. Οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν νέες
γεύσεις και αρώµατα επιλέγοντας εκείνο που
ταιριάζει καλύτερα στην ιδιοσυγκρασία τους.
Οι εκδηλώσεις γευσιγνωσίας στο Wine & Cheese
bar, θα πραγµατοποιηθούν από διακεκριµένους
γευσιγνώστες, ενώ η παρουσίαση του ελληνικού
οινολογικού χάρτη από επαγγελµατίες οινολόγους sommelier.

#FOOD BARS
Στο περίπτερο 9 δηµιουργούµε ένα µοντέρνο
µπακάλικο στολισµένο µε τα προϊόντα των
παραγωγών µας. Το κάθε προϊόν έχει τη δική του
σήµανση: stand παραγωγού και ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό -trend.
Ετοιµάζονται µπουκιές γευσιγνωσίας από
εξειδικευµένο προσωπικό, οι οποίες προσφέρονται
στο κοινό συνοδευόµενες από 10 live παρουσιάσεις
και ηλεκτρονικό υλικό.

ΕΚΘΕΤΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Οι εκθέτες -παραγωγοί- έχουν δηµιουργήσει µια
σειρά θησαυρών της ελληνικής γης που
περιλαµβάνουν-αναδεικνύουν όλες τις διεθνείς
τάσεις στο παγκόσµιο χάρτη της γαστρονοµίας.
Το κάθε προϊόν είναι µοναδικό.

Η Detrop Boutique και Artozyma 2020 αποτέλεσε
σηµείο συνάντησης πολλών σηµαντικών διεθνών
επισκεπτών από 32 χώρες δίνοντας τη δυνατότητα
στους Έλληνες παραγωγούς να έρθουν απευθείας σε
επαφή µε εκπροσώπους διεθνών αγορών.
H Detrop Boutique 2022 εξασφαλίζει
αναγνωρισιµότητα για το σύνολο των εκθετών της
και υψηλό αριθµό προσέλκυσης στοχευµένων
επισκεπτών.

Είναι το «όχηµα»-η έκφραση µιας τάσης.
Η δική µας υποχρέωση είναι να το
αναδείξουµε-επικοινωνήσουµε στους επισκέπτες
της Detrop Boutique 2022.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η HELEXPO ∆ΙΑΘΕΤΕΙ
ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΜΕΙΓΜΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ,
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΟΛΑ
ΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

*∆ίκτυο συνεργατών | ∆ίκτυο Χορηγών Eπικοινωνίας |
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας | Digital Marketing | Above
& Below the line Ενέργειες

Το ∆ιεθνές Εκθεσιακό &
Συνεδριακό Κέντρο της ∆ΕΘ
HELEXPO βρίσκεται στο κέντρο
της Θεσσαλονίκης, δίπλα στο
Βυζαντινό και στο Αρχαιολογικό
µουσείο. Με εύκολη πρόσβαση
από κάθε σηµείο της πόλης και
εξυπηρέτηση από όλα τα µέσα
µεταφοράς.
Με εµπορικές και καταναλωτικές
εκθέσεις και συνέδρια που
πραγµατοποιούνται µε επιτυχία
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,
σε εκθεσιακούς χώρους
ευρωπαϊκών προδιαγραφών,
αποτελεί τον σηµαντικότερο
φορέα διοργάνωσης εκθέσεων
στην Ελλάδα από το 1926.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

• Αλιεύµατα - Αλίπαστα - Ιχθυρά
• Βιολογικά Τρόφιµα & Ποτά
• Βότανα - Μπαχαρικά Καρυκεύµατα
• Γαλακτοκοµικά - Τυροκοµικά
Προϊόντα
• Ελαιόλαδο - Ελιές & Προϊόντα
Ελιάς
• Έτοιµα Γεύµατα & Εδέσµατα
• Ζαχαρώδη - Ξηροί καρποί Γλυκά κουταλιού
• Ζυµαρικά - ∆ηµητριακά Όσπρια
• Κατεψυγµένα Τρόφιµα &
Λαχανικά
• Καφέδες - Ροφήµατα - Mπίρες
• Κονσερβοποιηµένα Τρόφιµα
• Κρασιά - Ποτά - Αποστάγµατα
• Κρεατοσκευάσµατα - Αλλαντικά
• Μέλι - Μαρµελάδες
• Παγωτά - Γλυκά
• Π.Ο.Π. & Π.Γ.Ε. Προϊόντα
• Dressings - Σάλτσες - Dips

Η έκθεση απευθύνεται αυστηρά σε
επαγγελµατίες που προέρχονται
από τις παρακάτω κατηγορίες:
• Καταστήµατα Delicatessen,
παραδοσιακά παντοπωλεία,
καταστήµατα βιολογικών
προϊόντων
• S/M, H/M, Cash & Carry,
Discount Market
• Χονδρικό εµπόριο τροφίµων
και ποτών
• Καταστήµατα ζαχαρωδών
προϊόντων & ξηρών καρπών,
καφεκοπτεία
• Κάβες
• Αρτοζαχαροπλαστεία
• Κρεοπωλεία
• Εστιατόρια
• Ξενοδοχεία

Κόστος
Συµµετοχής
Όψεις

Tύπος

Κόστος

Χώρος µε 1 όψη

Τύπος 1

85,00€/m2

Χώρος µε 2 όψεις

Τύπος 1

94,00€/m2

∆οµή Περιπτέρου
(Πλέον του χώρου τύπου 1)

Τύπος 2

19,00€/m2

∆οµή Περιπτέρου
(Πλέον του χώρου τύπου 1)

Τύπος 3

25,00€/m2

∆οµή Περιπτέρου
(Πλέον του χώρου τύπου 1)

Cheese & wine

43,00€/m2

Yπαίθριος χώρος

55,00€/m2

Yπαίθριος χώρος
∆ικαίωµα Εγγραφής

ΤΥΠΟΣ

3

ΜΕ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

∆ΑΠΕ∆Ο
∆ΟΜΗ
ΠΛΗΡΩΣΗ
ΕΠΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΗΛ/ΚΑ

100,00€

Mοκέτα Αlma Εlea
χρώµατος πορτοκαλί
Σύστηµα Αλουµίνιου
Οctanorm (Η:2.50m)
Panels δερµατίνης
λευκού χρώµατος
Επωνυµία σε οβάλ επιγραφή
Infodesk Αλουµινίου µε λευκά panels,
1 τµχ. σκαµπό, 1 τεµ. ράφι, 100x30cm,
2 τεµ. στρογγυλό τραπέζι,
1 τεµ. (από 9τµ) καρέκλες, 3 τεµ. (από 9τµ)
Πρίζα 500w, 1 θέσης: 1 τεµ.
HQI: 3 τεµ.

ΤΥΠΟΣ
ΤΥΠΟΣ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Από 24-49 τ.µ. έκπτωση 10%
Από 50-99 τ.µ. έκπτωση 15%
Από 100 τ.µ. και άνω έκπτωση 20%

1

ΧΩΡΙΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΤΥΠΟΣ

2

ΜΕ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Το ενοίκιο χώρου χωρίς εξοπλισµό περιλαµβάνει:
Οριοθετηµένο χώρο σε ίχνος εδάφους και καθαριότητα.
∆εν συµπεριλαµβάνεται παροχή και σύνδεση ηλεκτρικού
ρεύµατος.
Το κόστος σύνδεσης και παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος
ανέρχεται σε 22€/kw.
Αυτή η δοµή περιπτέρου
(πλέον του χώρου τύπου 1) περιλαµβάνει:
∆ιαχωριστικά, µετόπη µε την επιγραφή
του εκθέτη, αριθµό stand, µια πρίζα /16
τ.µ., δέκα ηλεκτρικά σποτ / 16 τ.µ., 1
γραφείο, 1 τραπεζάκι, 3 καρέκλες,
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος.

3

ΜΕ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
CHEESE &
WINE

∆ΑΠΕ∆Ο
∆ΟΜΗ
ΠΛΗΡΩΣΗ
ΕΠΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΗΛ/ΚΑ

Mοκέτα Αlma Εlea
χρώµατος ανοιχό µπεζ
Σύστηµα Αλουµίνιου
Οctanorm (Η:2.50m)
Panels δερµατίνης µαύρου
χρώµατος
επωνυµία σε οβάλ επιγραφή
Infodesk Αλουµινίου σε συνδυασµό µε OSB,
1 τµχ. σκαµπό, 1 τεµ. βιτρίνα (3 γυάλινα ράφια),
1 τεµ. ράφι, 100x30cm,
2 τεµ. στρογγυλό τραπέζι,
1τεµ. (από 9τµ) καρέκλες, 3τεµ. (από 9τµ)
Πρίζα 500w, 1 θέσης: 1 τεµ.
HQI: 2 τεµ.

Παροχές
στους εκθέτες
Στην τιµή ενοικίασης
περιλαµβάνονται:
• Συµµετοχή στις Β2Β συναντήσεις
µε τους Hosted Buyers
(ανεξαρτήτως τ.µ.)
• ∆ιάθεση των χώρων της έκθεσης
για την προετοιµασία, λειτουργία
και αποξήλωση
• Καινούρια µοκέτα σε όλους τους
κοινόχρηστους χώρους
• Καθαριότητα και γενική φύλαξη
• Γραµµατειακή υποστήριξη εκθετών
• Πλήρως εξοπλισµένο ιατρείο µε
ιατρό
• ∆ωρεάν δελτία εµπορικών
επισκεπτών και κάρτες ελεύθερης
εισόδου εκθετών
• ∆ωρεάν στάθµευση στους χώρους
του εκθεσιακού κέντρου για εκθέτες
και επισκέπτες
∆ωρεάν WiFi σε όλους τους
χώρους της έκθεσης

Ωράριο Λειτουργίας
Σάββατο 26 Φεβρουαρίου
10:00-20:00
Kυριακή 27 Φεβρουαρίου
10:00-20:00
∆ευτέρα 28 Φεβρουαρίου
10:00-18:00

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ:

detropboutique.helexpo.gr/
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ DETROP BOUTIQUE
Τ: +302310 291142, 2310 291201
E: detrop@helexpo.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΟ THN AIΓΙ∆Α

EΠΙΣΗΜΟΣ
ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΡΑΠΕΖA

ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ

