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drinktec (13. -17.09.2021) 
Διεθνής Κλαδική Έκθεση Τεχνολογίας Ποτών και Ρευστών Προϊόντων Τροφίμων στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου 
Παράλληλα η διεθνής έκθεση για έλαια, λίπη και υγρά καύσιμα, παραγωγή και επεξεργασία από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 
oils+fats! 
  
Έξι συμμετοχές από Ελλάδα και τρεις από Κύπρο στην drinktec 2017! 
Η Ελλάδα μέσα στις Top 30 χώρες από πλευράς επισκεπτών! 
Για πρώτη φορά η κορυφαία έκθεση εμφιάλωσης και οινολογικού εξοπλισμού, SIMEI, μέρος της drinktec! 
 
food & drink technology Africa 2021 (13. – 15.07.2021) στο Midrand 
drink technology India 2020 (09. - 11.12.2020) στο Μουμπάι 
CHINA BREW & CHINA BEVERAGE (13. - 16.10.2020) στη Σαγκάη 
 
Κυρίες και κύριοι, 
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. Στην τελευταία διοργάνωση 
drinktec 2017, oι 76.000 επισκέπτες από περισσότερες από 170 χώρες χαρακτήρισαν την έκθεση ως κορυφαία. Ρεκόρ σημείωσε η έκθεση 
και στον αριθμό εκθετών με 1.749 επιχειρήσεις από 80 χώρες.  
 
Τα εκθέματα της drinktec περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: μηχανήματα και εγκαταστάσεις για την παραγωγή και επεξεργασία μη αλκοολούχων 
ποτών, μπύρας, σαμπάνιας, κρασιού, αλκοολούχων ποτών και ρευστών προϊόντων τροφίμων, μηχανήματα και εγκαταστάσεις για την 
επεξεργασία βύνης, μηχανήματα εμφιάλωσης και συσκευασίας, υλικά συσκευασίας, βοηθητικά και εξοπλισμός συσκευασίας, πρώτες ύλες, 
τεχνολογία διήθησης και διαχωριστών, τεχνολογία μεταφορών και αποθήκευσης, τεχνολογία επιμέτρησης, αυτοματοποίηση εργασιών και 
επεξεργασία δεδομένων, κρουνούς, αντλίες και δεξαμενές, εγκαταστάσεις καθαρισμού και απολύμανσης, προστασία περιβάλλοντος, 
ανακύκλωση και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, ύλες λειτουργίας και βοηθητικά υλικά, εξοπλισμό γαστρονομίας, εγκαταστάσεις άντλησης 
ποτών και συστήματα διανομής. 
 
Με 6 εκθέτες (Aegeas Flexographiki Ltd, AS Automation System Hellas SA, Astir Vitogiannis Bros SA, Metalux SA, Modiano SA, Vlachos 
SA) και 3 εκθέτες (CYPET Technologies Ltd, GSI Group Industries Ltd και RETAL Industries Ltd.) αντίστοιχα εκπροσωπήθηκαν η Ελλάδα 
και η Κύπρος στη drinktec 2017.  
 
Στο πλαίσιο της drinktec 2017 διεξήχθη για πρώτη φορά ως νέος εκθεσιακός τομέας η καταξιωμένη, από το 1963, έκθεση του Μιλάνου, SIMEI, 
η οποία παρουσίασε όλες τις τεχνολογίες και διαδικασίες εμφιάλωσης για την οινοβιομηχανία. Με την προσθήκη αυτή, η drinktec ξεπέρασε 
τα 150.000 τ.μ. εκθεσιακή επιφάνεια και ο αριθμός των επισκεπτών έφτασε τους 17.480. Επίσης, για πρώτη φορά έλαβε χώρα στο πλαίσιο 
της drinktec 2017 και η ειδική έκθεση για το εμπόριο ποτών, PRO FachHANDEL. Ιστοσελίδα της έκθεσης: www.profachhandel.de  
 
Παράλληλα με τη drinktec λαμβάνει χώρα και η Διεθνής Έκθεση για έλαια, λίπη και υγρά καύσιμα, παραγωγή και επεξεργασία από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, oils+fats. Η έκθεση ενσωματώνει στο δυναμικό της τον τομέα της τεχνολογίας ελαιολάδου, προσφέροντας 
νέες προοπτικές και μεγαλύτερα οφέλη για τις επιχειρήσεις, που πλέον θα μπορούν να εκμεταλλευτούν συνέργειες μέσα από το τρίπτυχο 
drinktec, SIMEI και oils+fats. Η oils+fats 2017 συγκέντρωσε 49 εκθέτες από 16 χώρες και 3.000 τ.μ. εκθεσιακή επιφάνεια. Αξίζει να 
σημειωθεί, ότι αποτελεί τη μοναδική διεθνή Β2Β έκθεση για τη βιομηχανία, που επικεντρώνεται στα έλαια, λίπη και υγρά καύσιμα διαφόρων 
κατηγοριών, παρουσιάζοντας τις νέες τάσεις και τις πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις του τομέα. Ιστοσελίδα 
της έκθεσης: www.oils-and-fats.com.  
 
Η food & drink technology Africa, η κορυφαία εκθεσιακή πλατφόρμα για την επεξεργασία, μεταφορά και συσκευασία τροφίμων και ποτών 
της Ν. Αφρικής, θα διεξαχθεί στις 13. – 15.07.2021 στο Midrand. Η προηγούμενη έκθεση καλωσόρισε 65 εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις 
του κλάδου, μεταξύ αυτών και πολλούς εκθέτες της καταξιωμένης drinktec του Μονάχου. Ιστοσελίδα της έκθεσης: www.fdt-africa.com   
 
H drink technology India, λαμβάνει χώρα διαδοχικά σε δύο διαφορετικές πόλεις της Ινδίας και αποτελεί την ασιατική έκδοση της drinktec, 
η οποία σημειώνει τρομερή αύξηση τόσο σε εκθέτες όσο και σε επισκέπτες χρόνο με το χρόνο. Σημειώνεται ότι η επόμενη drink technology 
India 2020, θα λάβει χώρα στο Μουμπάι στις 09. - 11.12.2020. Ιστοσελίδα της έκθεσης: www.drinktechnology-india.com  
 
Η CHINA BREW & CHINA BEVERAGE, η 14η Διεθνής Έκθεση Τεχνολογίας και Εξοπλισμού Ζυθοποιίας και Ποτοποιίας, θα φιλοξενηθεί στις 
13. – 16.10.2020 στο Νέο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο (SNIEC) στη Σαγκάη. Ιστοσελίδα της έκθεσης: www.chinabrew-beverage.com  
 
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 Μονάχου στην Ελλάδα 
και την Κύπρo: Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr  
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
 
Αθηνά Θεοφανίδου   
Εκπρόσωπος  
Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου 
στην Ελλάδα και την Κύπρο  

http://www.oils-and-fats.com/

