
 

 
 
 
 

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΟΙΝΟΥ 

19-20-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 – ΑΘΗΝΑ – ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ  

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ 16ου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΣΥΝΕΔΡΙΟY  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

«Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ – Ελλάδα: Τουρισμός – Οίνος – Γαστρονομία»  

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Μία μοναδική ευκαιρία για την προβολή και παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την 

γαστρονομία, το φαγητό, το κρασί, το μαγείρεμα, την απόλαυση εδεσμάτων και ποτών, δίνεται με την συμμετοχή στην 

εξειδικευμένη ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΟΙΝΟΥ που διοργανώνεται παράλληλα με το 16ο 

Ευρωπαϊκό Συνέδριο του Συμβουλίου Αδελφοτήτων Γαστρονομίας & Οινολογίας,, που για πρώτη φορά 

πραγματοποιείται στην Ελλάδα, μετά από πολλές επιτυχείς διοργανώσεις σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες.  

Το Συνέδριο και η Έκθεση τελούν υπό την Αιγίδα πολλών Υπουργείων και Φορέων του Τουρισμού και της 

Γαστρονομίας, που θα λάβει χώρα στον προβεβλημένο χώρο του Ζαππείου Μεγάρου, στην Αθήνα.  

Στην Έκθεση Πολιτισμού – Τουρισμού – Γαστρονομίας – Οίνου, αναμένεται η συμμετοχή υπέρ των 100 φορέων και 

επαγγελματικών οργανώσεων και παραγωγικών επιχειρήσεων, ενώ έχουν προσκληθεί να παρουσιάσουν τα προϊόντα 

και τουριστικά χαρακτηριστικά τους οι Ελληνικές Περιφέρειες και Δήμοι. 

Οι παρουσιάσεις και οι εκδηλώσεις του Συνεδρίου και της Έκθεσης, εκτός από την ευρεία και επίσημη προβολή, θα 

αναφερθούν και στις χώρες των συμμετεχόντων και στις επίσημες αναφορές των Αδελφοτήτων Μελών του 

Ευρωπαϊκού Συνέδριο του Συμβουλίου Αδελφοτήτων Γαστρονομίας & Οινολογίας, που καλύπτει ήδη με ενεργά 

μέλη του εκτός από την Ελλάδα και τις Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Βέλγιο, και άλλες, ενώ σε 

προηγούμενα συνέδρια οι συμμετοχές προήλθαν από περισσότερες από 20 χώρες. 

Την διοργάνωση στην Ελλάδα πέτυχε να εξασφαλίσει η Λέσχη  Αρχιμαγείρων Αττικής ‘’Ακρόπολις’’, που συμμετείχε 

στο προηγούμενο Συνέδριο το 2017 στην Cordoba Ισπανίας, και περιμένουμε ότι το 16ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του 

Συμβουλίου Αδελφοτήτων Γαστρονομίας & Οινολογίας, (που διοργανώνεται αποκλειστικά από την MACT MEDIA 

GROUP) θα προσελκύσει στην Ελλάδα, περισσότερους από 500 αρχιμαγείρους και εμπειρογνώμονες οίνου και 

γαστρονομίας (και τους συνοδούς τους) σε ένα Συνέδριο και Έκθεση, μοναδικό υψηλού επιπέδου γεγονός τον 

Οκτώβριο 2018, στην Αθήνα.  

 



Η προωθούμενη μέσω του Συνεδρίου και της Έκθεσης, διοργάνωση εκδρομών και επισκέψεων των ξένων 

συμμετεχόντων συνέδρων και των συνοδών τους, σε διακεκριμένα πολιτιστικά αξιοθέατα, αρχαιολογικούς και 

ιστορικούς χώρους και μνημεία, τόσο στην περιοχή της Αττικής, όσο και σε άλλες περιοχές, συντελεί ιδιαίτερα στην 

ανάδειξη του Ελληνικού πολιτισμού, όχι μόνο του αρχαίου αλλά και του νεώτερου, και αποτελεί έξοχη ευκαιρία να 

παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, ειδικότερα οι τοπικοί παραγωγοί από την Ηλεία, την Αχαΐα, την Πελοπόννησο 

γενικότερα, την Βοιωτία και την Φωκίδα, αλλά και την Στερεά Ελλάδα γενικότερα, την περιοχή των Τρικάλων – 

Καλαμπάκας, αλλά και όλης της Θεσσαλίας, και βέβαια τους παραγωγούς της Αττικής και γειτονικών περιοχών. 

Ήδη, τα προηγούμενα Συνέδρια, σε κάθε χώρα που έχουν γίνει, «έχουν αφήσει εποχή» κυρίως για την εξειδίκευση 

των συμμετοχών και των παρουσιάσεων, την ευρεία κάλυψη από τα ΜΜΕ, και κυρίως την ανάδειξη τοπικών 

πολιτισμικών στοιχείων, τουριστικών αξιοθεάτων, και επίδρασης στην παραγωγική διαδικασία, με ανάδειξη των 

διατροφικών συνηθειών, είτε ως στοιχεία πολιτισμού είτε ως αναγνώρισης της ποιοτικής τοπικής παραγωγής και 

προϊόντων. 

Σας καλούμε να περιληφθείτε στους Εκθέτες του γεγονότος αυτού, που τελεί υπό την αιγίδα πολλών Υπουργείων και 

Φορέων, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα προβάλουμε σε κάθε ευκαιρία δημοσιοποίησης την συμμετοχή σας.  

Είμαστε επίσης στη διάθεσή σας και για την διοργάνωση ειδικής εκδήλωσης για την ανάδειξη των προϊόντων και 

υπηρεσιών σας, σε συνδυασμό με το Περίπτερο στο οποίο θα μπορούν να προβληθούν οι δραστηριότητες, να 

διανέμεται έντυπο και άλλο υλικό, και να πωλούνται και αντικείμενα ή προϊόντα.  

Συνημμένα τα στοιχεία διαμόρφωσης των Περιπτέρων, και οι λεπτομέρειες για την συμμετοχή. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site της εκθεσης http://europegastronomy-athens2018.com/ ή 

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο : 2110129575 στο email : info@mact.gr  

Με εκτίμηση 

Γ. Διευθυντής  Mact Media Group 

Γεώργιος Καραχρήστος 

Τηλέφωνο  Επικοινωνίας : 2110129575 

Email: g.karachristos@mact.gr 

http://europegastronomy-athens2018.com/
mailto:info@mact.gr
mailto:g.karachristos@mact.gr


 

 
 
 
 

 

ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 

Αγαπητέ Εκθέτη, 

Μέσα από την συμμετοχή σου στο Συνέδριο – Έκθεση σου δίνεται η δυνατότητα να προωθήσεις τα προϊόντα σου σε ένα 

μεγάλο εύρος κοινού , όχι μόνο επισκεπτών αλλά επαγγελματιών του χώρου τις γαστρονομίας , υποψήφιους αγοραστές 

αλλά και τους πάνω από 400 σύνεδρους από το εξωτερικό. 

Θα έρθεις σε επαφή με το κοινό και τους επαγγελματίες, που θα έρθουν να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν τα προϊόντα σου.  

Θα έχεις την ευκαιρία για Β2Β συναντήσεις με υποψήφιους αγοραστές. 

Θα έχεις την δυνατότητα να διαφημιστείς στο site του Συνεδρίου – Έκθεσης . 

Παίρνοντας μέρος στο συνέδριο έχεις την ευκαιρία να παρακολουθήσεις σεμινάρια γαστρονομίας και μαθήματα 

γευσιγνωσίας από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου Έλληνες και ξένους. Η συμμετοχή σου σε αυτό το μεγάλο 

γεγονός θα σου προσφέρει επαγγελματικές εμπειρίες αλλά και γαστρονομικές γνώσεις. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ  

Η Έκθεση περιλαμβάνει μια γεωγραφικά διάχυτη παρουσίαση προϊόντων, των κυρίως τοπικά πιστοποιημένων Ελληνικών 

και ξένων προϊόντων, των τοπικών εδεσμάτων και όλων των ποτών και βέβαια την μεγάλη γκάμα του Ελληνικού οίνου.   

Στα περίπτερα της Έκθεσης θα βρίσκονται εταιρίες με παραδοσιακά προϊόντα από όλα τα μέρη της Ελλάδος και οινοποιεία 

από κάθε γωνιά της χωράς που θα παρουσιάζουν τα εκλεκτά κρασιά τους. 

Στην Έκθεση, εκτός από την προώθηση και την διαφήμιση των παραδοσιακών προϊόντων και του οίνου της Ελλάδας, θα 

έχουμε την τιμή να υπάρχουν Περίπτερα από τις πρεσβείες χωρών του εξωτερικού, που θέλουν να διαφημίσουν την χώρα 

τους, μιας και η έκθεση έχει στόχο το κοινό και οι επαγγελματίες του κλάδου να γευτούν και να γνωρίσουν μοναδικά 

προϊόντα της Ελλάδος αλλά και άλλων χωρών. 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ: 

Σαν Εκθέτης σου δίνεται η ευκαιρία όχι μόνο να προωθήσεις τα προϊόντα σου αλλά και να διαφημιστείς.  

Θα συμπεριληφθείς στον Κατάλογο των Εκθετών και τα στοιχεία της εταιρίας σου θα κοινοποιηθούν σε όλα τα social media  

του Συνέδριου – Έκθεσης καθώς  και σε πάνω από 100 Μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και internet sites. 



 

 
 
 
 

Ένας ολοκληρωμένος Έντυπος Οδηγός – Αφιέρωμα στην Γαστρονομία και την Οινογευσία, θα εκδοθεί για τις ημέρες της 

Έκθεσης. Θα συμπεριλαμβάνει άρθρα , συνεντεύξεις και ενημέρωση για τα γαστρονομικά δρώμενα. Μπορεί κάθε Εκθέτης - 

εταιρία , φορέας , τοπική αυτοδιοίκησή κτλ. - να προβληθεί μέσα από τις σελίδες του περιοδικού, είτε σε στυλ διαφήμισης 

είτε σε στυλ διαφήμισης και άρθρου. 

Το περιοδικό θα είναι στα Ελληνικά και στα αγγλικά. Διαφήμιση μόνο στα αγγλικά 

Κόστος διαφήμισης:  

1. Ολοσέλιδη 600 + ΦΠΑ 

2. Σαλόνι 1100 + ΦΠΑ 

3. Οπισθόφυλλο 4000 + ΦΠΑ 

4. Έσω εξώφυλλο 900 + ΦΠΑ 

5. Έσω οπισθόφυλλο 900 + ΦΠΑ 

6. 1η δεξιά 1200 + ΦΠΑ 

7. 2-3 σαλόνι 1500 + ΦΠΑ 

8. ½ οριζόντια 350 + ΦΠΑ 

 


