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ΘΕΜΑ:“Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  στη  Διεθνή Έκθεση  SIAL PARIS
2022, 15-19 Οκτωβρίου, στο Παρίσι”

Η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας στο  πλαίσιο  της  πολιτικής  για  την  προβολή  και
προώθηση των προϊόντων της περιοχής,  προτίθεται να συμμετάσχει στη  Διεθνή Έκθεση SIAL
PARIS 2022, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου 2022 στο εκθεσιακό κέντρο
Paris Nord Villepinte Exposition Park στο Παρίσι.

Στόχος της Περιφέρειας με τη συμμετοχή της είναι η προώθηση προς τη διεθνή αγορά των
ποιοτικών αγροτικών προϊόντων  που παράγονται  στην  εδαφική της  επικράτεια,  η  ανάπτυξη  της
επιχειρηματικότητας  στον  κλάδο  αυτό,  η  εξωστρέφεια  της  παραγωγής  και  η  τόνωση  του
πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας που παίζει καταλυτικό ρόλο στην ελληνική οικονομία εν γένει. 

    Με πενήντα και πλέον χρόνια εμπειρίας, η Δ.Ε. SIAL PARIS αποτελεί θεσμό στη βιομηχανία
τροφίμων και ποτών και θεωρείται ηγέτιδα έκθεση στον κλάδο για το 2022. Η έκθεση διεξάγεται κάθε

2  χρόνια  στο  εκθεσιακό  κέντρο  Paris  Nord  Villepinte  Exposition  Park  του  Παρισιού  και στην
προηγούμενη  έκδοσή  της,  το  2018,  παρουσίασε  ρεκόρ  επισκεπτών,  με  πάνω  από  160.000
επαγγελματίες επισκέπτες,  73%  εξ αυτών εκτός Γαλλίας. 

Η έκθεση περιλαμβάνει 20 εκθεσιακούς τομείς όπου προβάλλεται το σύνολο των προϊοντικών
κατηγοριών της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, καθώς και τεχνολογικά προϊόντα για τον κλάδο
του  λιανικού  εμπορίου,  όπως  και  προϊόντα  συναφή  με  τις  υπηρεσίες  εστίασης:  Beverages:
αφεψήματα, Hot beverages: ζεστά αφεψήματα, Wine & Spirits: κρασί και αλκοολούχα ποτά, Grocery
products:  προϊόντα  παντοπωλείου,  Gourmet:  εκλεκτά  είδη  και  gourmet,  Preserved  products:
κονσερβοποιημένα τρόφιμα Meat:  προϊόντα κρέατος,  πουλερικά,  κυνήγι,  Cured Meat:  αλλαντικά,
Prepared  products:  έτοιμα  προϊόντα,  Poultry:  πουλερικά,  Sea  food:  θαλασσινά,  Dairy  products:
γαλακτοκομικά  προϊόντα,  Equipments:  μηχανήματα  εξοπλισμού,  Ingredients:  συστατικά,  Diet  &
Organic: οργανικά προϊόντα και υγιεινής διατροφής, Fruit & Vegetables: φρούτα και λαχανικά, Frozen
Food:  κατεψυγμένα  προϊόντα,  παγωτά,  Confectionery:  είδη  ζαχαροπλαστικής,  γλυκά,
αρτοσκευάσματα, Regions of France: τοπικά προϊόντα περιοχών της Γαλλίας, National Pavilions:
εθνικά περίπτερα.

Προκειμένου  να  επιτευχθεί  ο  καλύτερος  δυνατός  συντονισμός,  η  οργάνωση  και  η
συμμετοχή της Περιφέρειας στη συγκεκριμένη έκθεση,  παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα
μέλη σας που θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν για να προβάλλουν τα προϊόντα τους μέσα
από το περίπτερο της Π.Κ.Μ.,  να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους (βλ.  συνημμένο Έντυπο
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Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος)  στα  e-mail:  g.karali@pkm.gov.gr ή  dao@pkm.gov.gr το
συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022.

Παραμένουμε  στη  διάθεσή  σας  για  οποιαδήποτε  πληροφορία  ή  διευκρίνιση  για  την
πρωτοβουλία  της  Περιφέρειας  καθώς  και  για  άλλες  δράσεις  εξωστρέφειας  και  υποστήριξης  του
Τμήματος  Προβολής  Αγροτικών  Προϊόντων  στα  τηλέφωνα  2313330350  κα.  Γλυκερία  Καραλή,
2313330391 κα. Τσιαμπαλή  Χαρίκλεια, και 2313330052 κα. Μαρία Ελευθεριάδου.

                                 
M.E.A.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΡΑΛΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος SIAL PARIS 2022

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   (αποστολή με email)  

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΤΣΙΜΙΣΚΗ 29, T.K 54624 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, email: root@ebeth.gr)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27, Τ.Κ 54624 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, email: info@veth.gov.gr)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27, Τ.Κ 54624 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, email: epepthe@otenet.gr)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 3, 59100 ΒΕΡΟΙΑ, email: chamimat@otenet.gr)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
(ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ 2,61100 ΚΙΛΚΙΣ, email: ebekilk@otenet.gr; info@ebekilkis.gr)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
(25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 13, 58200 ΕΔΕΣΣΑ, email: champella@pel.forthnet.gr; etaep@pel.forthnet.gr)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
(28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, email: champier@otenet.gr; info@champier.gr)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
(Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, 62122 ΣΕΡΡΕΣ, email: eves@eves.gr)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
(ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 58, 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, email: info@epihal.gr)

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας ΠΚΜ
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