
 

 
Διεθνείς Κλαδικές Εκθέσεις Τεχνολογίας Ποτών και Ρευστών Προϊόντων Τροφίμων 
 
drink technology India 2019 (10. - 12.04.2019) στη Μπανγκαλόρ  
 
drink technology India 2019 (05. - 07.12.2019) στο Νέο Δελχί 
 
drink technology India 2020 (09. - 11.12.2020) στο Μουμπάι 
 
drinktec (13. -17.09.2021) στο Μόναχο 
 
food & drink technology Africa (09. – 11.07.2019) στο Midrand  
 
CHINA BREW & CHINA BEVERAGE (13. - 16.10.2020) στη Σαγκάη 

 
Κυρίες και κύριοι, 
από το 2007 λαμβάνει χώρα η Διεθνής Κλαδική Έκθεση Τεχνολογίας Ποτών και Ρευστών Προϊόντων Τροφίμων, drink technology 
India, στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μουμπάι (Bombay Convention and Exhibition Centre).  
 
Η drink technology India είναι η ασιατική έκδοση της drinktec (Διεθνής Κλαδική Έκθεση Τεχνολογίας Ποτών και Ρευστών 
Προϊόντων Τροφίμων του Μονάχου) και διοργανώνεται κι αυτή από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου σε συνεργασία με την 
indiapack pacprocess (Διεθνής Έκθεση Μηχανημάτων και Υλικών Συσκευασίας) και την food pex India, που διοργανώνονται από 
τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Ντύσελντορφ. Η συνεργασία των δύο Εκθεσιακών Οργανισμών έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
μιας μοναδικής εμπορικής πλατφόρμας για εκθέτες και επισκέπτες από τον κλάδο της συσκευασίας, αλλά και τον κλάδο 
τεχνολογίας ποτών και ρευστών προϊόντων τροφίμων. Λόγω της μεγάλης ζήτησης της έκθεσης, στην ανερχόμενη και 
αναπτυσσόμενη αγορά της Ινδίας, στο δυναμικό της έκθεσης προστέθηκαν επιπλέον δύο εκθέσεις σε Μπανγκαλόρ και Νέο Δελχί. 
 
H πρώτη drink technology India για το 2019, θα διεξαχθεί στη Μπανγκαλόρ από τις 10. - 12.04.2019 στο Εκθεσιακό Κέντρο της 

Μπανγκαλόρ (Bangalore International Expo Centre), εστιάζοντας κυρίως σε μη αλκοολούχα ποτά, όπως νερό, χυμοί κ.α, στη 
ζυθοποιία και οινοποιία, άλλα αλκοολούχα ποτά, ρευστά προϊόντα τροφίμων (liquid food technology) καθώς και έλαια και λίπη αλλά 
και υγρά γαλακτοκομικά προϊόντα. Στη συνέχεια τη σκυτάλη θα λάβει η drink technology India 2019, που θα πραγματοποιηθεί 
στις 05. - 07.12.2019 στο Νέο Δελχί, η οποία θα εστιάζει σε μη αλκοολούχα ποτά, όπως νερό, χυμοί κ.α, ζυθοποιία αλλά και υγρά 
γαλακτοκομικά προϊόντα. Ενώ για το 2020, θα λάβει χώρα η drink technology India 2020, στο Μουμπάι στις 09. - 11.12.2020 

στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μουμπάι (Bombay Convention and Exhibition Centre), η οποία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε μη 
αλκοολούχα ποτά, όπως νερό, χυμοί κ.α, στη ζυθοποιία αλλά και σε προϊόντα όπως είναι τσίπουρο, ούζο κα. 
 
Η dti συνοδεύεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα σεμιναρίων και εκδηλώσεων, ενώ σε κάθε της διοργάνωση αυξάνει την εκθεσιακή 
της επιφάνεια. Σημειώνεται ότι το 2018 στο Μουμπάι καλωσόρισε 343 εκθέτες οι οποί φιλοξενήθηκαν σε εκθεσιακή επιφάνεια 
εκτάσεως 16.500 τ.μ. 
 
Οι εκθέτες της dti προέρχονται από τον κλάδο βιομηχανίας αποστειρωμένων συστημάτων, τον κλάδο μηχανημάτων εμφιάλωσης, 
συσκευασίας, επεξεργασίας, τον κλάδο τεχνολογίας PET, πρώτων υλών και συντηρητικών και τον κλάδο για τον εξοπλισμό 
εστιατορίων και αλυσίδων catering.     
 
Η αγορά της Ινδίας ενδείκνυται, χωρίς αμφιβολία, για μια έκθεση, όπως η drink technology India καθώς η χώρα έχει το 10% στην 
παγκόσμια κατανάλωση ποτών. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η μπύρα αποτελεί το νούμερο σε ζήτηση αλκοολούχο ποτό.  Επίσης, 
πολύ υψηλά είναι και τα ποσοστά σε παραγωγή και κατανάλωση γάλακτος, αφού το γάλα είναι κύριο προϊόν στις διατροφικές 
προτιμήσεις των Ινδών.  
 
Η drinktec, Διεθνής Κλαδική Έκθεση Τεχνολογίας Ποτών και Ρευστών Προϊόντων Τροφίμων (liquid food technology) παρουσιάζει 

στο Μόναχο, από το 1951 και κάθε τέσσερα χρόνια, μια διεθνή επιλογή προϊόντων της τεχνολογίας ποτών και αναψυκτικών. Η 
επόμενη έκθεση θα ανοίξει τις πύλες τις από τις 13 έως τις 17 Σεπτεμβρίου του 2021.  

 
Η food & drink technology Africa, η κορυφαία εκθεσιακή πλατφόρμα για την επεξεργασία, μεταφορά και συσκευασία τροφίμων 
και ποτών της Ν. Αφρικής, θα διεξαχθεί στις 09. – 11.07.2019 στο Midrand. Η προηγούμενη έκθεση κατάφερε να αυξήσει την 

επιφάνειά της κατά 20%, καλωσορίζοντας 86 εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις του κλάδου, μεταξύ αυτών και πολλούς εκθέτες της 
καταξιωμένης drinktec του Μονάχου. Ιστοσελίδα της έκθεσης: www.fdt-africa.com   
 
Η CHINA BREW & CHINA BEVERAGE, η 14η Διεθνής Έκθεση Τεχνολογίας και Εξοπλισμού Ζυθοποιίας και Ποτοποιίας, θα 
λάβει χώρα στις 13. – 16.10.2020 στο Νέο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο (SNIEC) στη Σαγκάη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έκθεση 

αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 800 εκθέτες. Ιστοσελίδα της έκθεσης: www.chinabrew-beverage.com  

 
Για δωρεάν είσοδο στην έκθεση drink technology India 2019, πραγματοποιήστε την online εγγραφή σας στην ιστοσελίδα της έκθεσης: 
www.drinktechnology-india.com. Όπως επίσης, κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή προπώλησης για την drinktec μπορείτε να παραγγείλετε στην 
ιστοσελίδα www.drinktec.com. Πληροφορίες στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού 
Οργανισμού του Mονάχου στην Ελλάδα και Κύπρο, τηλ. στην Αθήνα: 210 64 19 037, στη Θεσσαλονίκη: 2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα: 
www.german-fairs.gr 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
 
 
Aθηνά Θεοφανίδου  
Εκπρόσωπος  
Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου 
στην Ελλάδα και Κύπρο        
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