Εντυπωσιακή η συμμετοχή της Promo Solution στην 6η Food Expo

Η μεγαλύτερη Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα,
διεξήχθη το τριήμερο 16-18 Μαρτίου 2019,

συγκεντρώνοντας τα βλέμματα του επιχειρηματικού κόσμου, τόσο από την Ελλάδα, όσο και
από το εξωτερικό, με τη συμμετοχή μάλιστα της Promo Solution να κερδίζει για μια ακόμη
χρονιά της εντυπώσεις.

H Promo Solution συμμετείχε για 6η συνεχόμενη χρονιά στη διοργάνωση, με συλλογική
συμμετοχή που ξεπέρασε τα 700 τ.μ., δημιουργώντας πλέον τη δική της παράδοση στην
έκθεση και μεγαλώνοντας παράλληλα χρόνο με το χρόνο τη συμμετοχή της τόσο σε αριθμό
εταιρειών, όσο και τετραγωνικών μέτρων εκθεσιακού χώρου.

Την οργάνωση της συμμετοχής τους και την κατασκευή των περιπτέρων τους στην έκθεση
εμπιστεύθηκαν μάλιστα μερικές από τις σημαντικότερες ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες
που έλαβαν μέρος, όπως οι παρακάτω:

ΒΙΑΠ MENTEL Α.Β.Ε.Ε., ΔΕΡΜΙΣΗ ΜΠΙΣΚΟΤΟΠΟΙΙΑ ΕΠΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
– ΤΥΡΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ –ΕΛΟΠΥ, ΕΝΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ. Α.Ε., ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ,
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΧΕΛΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε., ΚΑΝΔΥΛΑΣ Σ. ΑΕ, ΚΟΚΚΟΣ – ΠΟΓΑΤΟΣ ΑΒΕ,
ΚΟΛΙΟΝΑΣΙΟΣ Ν.& ΣΙΑ ΟΕ, ΚΟΣΜΙΔΗΣ M & ΣΙΑ Ο.Ε., ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ – ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Β. & ΣΙΑ
ΑΒEΕ, ΜΟΚΙΑΣ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ ΡΟΥΜΕΛΗΣ, ΜΠΙΣΚΟΤΙ Α.Ε.,
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΒΕΤ, ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΕΕ, AVOEL, BAΚING STORIES –
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΕ, INTERELKA, KORELAS MASTERPIES, LINODIET GREECE, NUTRIA A.E.,
RHO FOODS και SARISTI ΙΚΕ, ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ ΑΕΒΕ, ΕΒΓΑ ABEE, ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΕ ΕΔΕΣΜΑ ΑΕΒΕ, ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΑΕ, ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ,
ΠΡΟΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΕ, ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΑΕ, ΤΣΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΕ, ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΦΟΙ
ΑΕ, CRETA FARM ΑΒΕΕ και THETIS PACK ΑΕ.

Όλοι οι εκθέτες της Promo Solution, εξέφρασαν την ικανοποίηση τους από την άρτια
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οργάνωση της συμμετοχής τους, το επίπεδο των παρέχομενων υπηρεσιών, αλλά και από το
πλήθος των επαφών που πραγματοποίησαν, με πολλούς διεθνείς και εγχώριους
επισκέπτες.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης το περίπτερο της Promo Solution, το οποίο λειτουργούσε
στην αίθουσα 3 της έκθεσης, επισκέφθηκε μέγαλος αριθμός εκπροσώπων εξαγωγικών
εταιρειών, δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις που
πραγματοποιούνται στο εξωτερικό. Παράλληλα τα έμπειρα στελέχη της Promo Solution
συνέδραμαν και συμβούλευσαν όπου χρειάστηκε όλους τους

εκθέτες σε λειτουργικά ή εμπορικά θέματα. Επιπλεόν παρείχαν πληροφορίες στους
ενδιαφερόμενους επισκέπτες για το πρόγραμμα δράσεων της εταιρείας όσον αφορά τη
συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις ή άλλες δράσεις εξωστρέφειας και συμβούλευσαν νέες και
δυναμικές επιχειρήσεις για τα πρώτα βήματά τους στις εξαγωγές.

Η Promo Solution, εταιρεία με μακρόχρονη παρουσία στις μεγαλύτερες εκθέσεις του
εξωτερικού, διαθέτει υψηλή εξειδίκευση στον κλάδο της και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη
όλων των συνεργαζόμενων εταιρειών, ενώ εκσυγχρονίζεται συνεχώς για να προσφέρει ένα
ευρύτερο πακέτο υπηρεσιών, πέραν των εκθέσεων, ώστε να καλύπτει πλήρως την
εξαγωγική στρατηγική των πελατών της.

Οι προσπάθειες της Promo Solution, με σκοπό την ενίσχυση των εξαγωγών και την
εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών θα συνεχιστούν, στις
παρακάτω εκθέσεις: Sial Canada (30/04-02/05/2019), Seafood Expo Global (07-09/05/2019),
PLMA Amsterdam (21-22/05/2019), Iran Agrofood (18-21/06/2018), Fine Food Australia
(09-12/09/2019), Anuga (05-09/10/2018), Yummex Middle East (30/11 – 01/12/2018), Anufood
China (11/2019) κ.α.
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