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FOOD & LIFE 2020 (25.11. – 29.11.2020) στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου 
Έκθεση εκλεκτών και παραδοσιακών εδεσμάτων  
 

Διοργάνωση Ελληνικού Ομαδικού Περιπτέρου 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
απόλυτα επιτυχημένη χαρακτηρίζεται η 6η ομαδική συμμετοχή των Ελλήνων παραγωγών στην κλαδική Έκθεση 
Τροφίμων και Ποτών με απευθείας πώληση, FOOD & LIFE 2019 στο Μόναχο, που διοργανώθηκε από την εταιρία 
K.L.Ni. Promotion – μέλος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, υπό την Αιγίδα του Ελληνογερμανικού Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα 
και την Κύπρο και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
  

Στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο συμμετείχαν 17 ελληνικές επιχειρήσεις και τα κύρια προϊόντα που 
παρουσιάσθηκαν στην έκθεση και κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού και των αγοραστών ήταν το ελαιόλαδο, οι 
ελιές, το μέλι, οι σάλτσες, τα chutneys και οι μαρμελάδες, ενώ δεν έλειψαν από τον πάγκο των Ελλήνων τα τυριά 
και το κρασί. Πιο συγκεκριμένα, στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο συμμετείχε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για 
τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με 11 τοπικές επιχειρήσεις, η Κρήτη με πέντε επιχειρήσεις και το Άργος με μία επιχείρηση.  
 

Επιπλέον, για την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων, διοργανώθηκαν κατά τη δεύτερη μέρα της έκθεσης από 

την Ελληνο-Βαυαρική Κοινότητα και τη διοργανώτρια εταιρία, Β2Β συναντήσεις με γερμανικές επιχειρήσεις του 

κλάδου των τροφίμων, μεταξύ των οποίων εισαγωγείς, μικρές αλυσίδες και καταστήματα delicatessen. 

 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των διοργανωτών, στην τελευταία διοργάνωση της FOOD & LIFE, πήραν μέρος 
325 εκθέτες και την επισκέφθηκαν πάνω από 121.000 επισκέπτες, οι οποίοι έμειναν με τις καλύτερες εντυπώσεις. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι συμμετέχουσες ελληνικές επιχειρήσεις, πέτυχαν σημαντικό αριθμό πωλήσεων των 
προϊόντων τους, με τις περισσότερες από αυτές να διαθέτουν ολόκληρο το εμπόρευμά τους στην έκθεση, ενώ 
πραγματοποίησαν επαφές με γερμανικές εταιρίες και σύναψαν εμπορικές συμφωνίες. Επιπλέον, η ελληνική 
παρουσία και το ελληνικό περίπτερο απέσπασαν τα θετικότερα σχόλια τόσο των επισκεπτών όσο και της 
διεύθυνσης των Γερμανών διοργανωτών. 
 
Η έκθεση FOOD & LIFE, πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Μόναχο και έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης 
γευσιγνωστών της ποιοτικά υψηλής και παραδοσιακής κουζίνας και θεωρείται πλέον η μεγαλύτερη καταναλωτική 
έκθεση τους είδους στην περιοχή της Βαυαρίας. 
 
Η επόμενη FOOD & LIFE πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 29 Νοεμβρίου 2020 και 
το Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο έχει αναλάβει να διοργανώσει για 7η φορά η εταιρία K.L.Ni. Promotion με την 
υποστήριξη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου. 
 
Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση, που επιθυμεί να λάβει μέρος στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο, στην έκθεση FOOD 
& LIFE 2020, μπορεί να απευθυνθεί στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο 
αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και την Κύπρο, Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037, 
Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 32 77 33. Πληροφορίες διατίθενται και στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις 
εκθέσεις: www.german-fairs.gr και στην ιστοσελίδα της έκθεσης: www.food-life.com. 
 
Κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή μπορείτε να παραγγείλετε online στην επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης: 
www.food-life.de.  
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς   
 
 
Αθηνά Θεοφανίδου 
Εκπρόσωπος 
Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου 
στην Ελλάδα και την Κύπρο                                                                                                 
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