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Yπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Κρέας • Προϊόντα Κρέατος • Εξοπλισμοί
Γαλακτοκομία • Τυροκομία • Κτηνοτροφία

Τρόφιμα • Βιομηχανική Ψύξη • Food Logistics

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

•  Προϊόντα, παραγωγούς και εμπόρους 
κρέατος, πουλερικών, κρεατοσκευα-
σμάτων και αλλαντικών.

•  Εκτροφείς βοοειδών, χοιρινών και  
πουλερικών.

•  Κονικλοτροφία και εκτροφείς θηραμάτων. 
•  Εταιρείες εμπορίας μπαχαρικών, καρυκευμάτων και  

Α’ υλών για τη βιομηχανία τροφίμων.
•  Αντιπροσώπους κρέατος και πουλερικών.
•  Εξοπλισμούς καταστημάτων για κρεοπωλεία, ψητοπω-

λεία και επαγγελματικές κουζίνες.
•  Εξοπλισμούς για τεμαχισμό και επεξεργασία κρέατος. 
•  Βιομηχανικούς εξοπλισμούς & μηχανήματα για εργα-

στήρια επεξεργασίας κρέατος, σφαγεία & βιομηχανίες.
•  Συσκευασίες προϊόντων κρέατος (υλικά 
και μηχανήματα)
• Ζυγιστικά συστήματα. 
•  Βιτρίνες-ψυγεία, βιομηχανική ψύξη και θαλάμους. 
•  Επαγγελματικά οχήματα για μεταφορά υπό ψύξη, cold 

logistics.
•  Υπηρεσίες πιστοποίησης, εκπαίδευσης, απολύμανσης.

•  Εξοπλισμοί Τυροκομείων
•  Εξοπλισμοί Βιομηχανιών Γάλακτος  

και Τυροκομίας

•  Α’ ύλες για την τυροκομία & τη γαλακτοκομία
•  Συσκευασία γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων
•  Ζυγιστικά συστήματα και εξοπλισμοί
•   Βιομηχανική ψύξη & θάλαμοι συντήρησης και 
   κατάψυξης
•  Εταιρείες πιστοποίησης και εκπαίδευσης
•  Εταιρείες και συστήματα απολύμανσης - απεντόμωσης 
•  Κτηνοτροφικοί εξοπλισμοί - Αμελκτικά Συστήματα
•  Τυροκομικά και Γαλακτοκομικά προϊόντα
•  Έμποροι και διανομείς τροφίμων
•  Κατασκευές Inox

• Ψάρια • Θαλασσινά • Κρέατα  
• Πουλερικά • Σκευάσματα Κρέατος  
• Έτοιμα Γεύματα • Εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών Food Logistics • Μεταφορι-

κές εταιρείες ψυχόμενων φορτίων • Ανοξείδωτα ράφια 
τροφίμων • Παλέτες, κιβώτια & τελάρα τροφίμων • Χαρ-
τοκιβώτια και υλικά συσκευασίας τροφίμων • Ανυψωτικά 
μηχανήματα • Σήμανση barcode και ιχνηλασιμότητα. • 
Θάλαμοι ψύξης και κατάψυξης • Ψυκτικά συστήματα • 
Ψυκτικές μονάδες • Μηχανήματα συσκευασίας • Βιομη-
χανική ζύγιση • Βιτρίνες προβολής & συντήρησης τροφί-
μων • Αντιολισθητικά δάπεδα • Καταγραφικά θερμοκρα-
σίας • Πόρτες θαλάμων • Τεχνικές εταιρείες ψυκτικών 
εγκαταστάσεων • Ποιοτικός έλεγχος - πιστοποίηση.

Πώς θα έρθέτέ 
ςτο Metropolitan expo

Το Εκθεσιακό Κέντρο METROPOLITAN EXPO βρίσκεται στο Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”, στα Σπάτα Αττικής, 
μόλις 2 χλμ μετά από τα κτίρια του και λίγα λεπτά από τον σταθμό του 
MΕΤΡΟ και του Προαστιακού Σιδηρόδρομου.

Με μέσα μαζικής μεταφοράς: • Μετρό γραμμή 3 • Προαστιακός  
• Με λεωφορεία: Χ93 (Σταθμός ΚΤΕΛ Κηφισσού), Χ95 (Σύνταγμα), 
Χ96 (Λιμάνι Πειραιά) Χ97 (Σταθμός Μετρό Ελληνικό)

*  Δωρεάν μεταφορά επισκεπτών με πούλμαν στο Εκθεσιακό  
Κέντρο από το σταθμό ΜΕΤΡΟ Κορωπί (κάθε 20’) και από/προς  
το Αεροδρόμιο (αφετηρία πούλμαν απέναντι από την έξοδο  
2 στο επίπεδο αφίξεων).

Με αυτοκίνητο: Mέσω της Αττικής Οδού ή της Λ. Λαυρίου, ακολου-
θείτε την σήμανση προς Αεροδρόμιο και κατόπιν προς Τεχνική Βάση 
και Εκθεσιακό Κέντρο.
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τΙ θα ΔέΊτέ ςτΗΝ έΚθέςΗ

ΗΜέρΙΔές – ςΥΝέΔρΙαΠαραΛΛΗΛές έΚΔΗΛώςέΙς
• Η γνωστή πλέον Oργανοληπτική Aξιολό-
γηση Προϊόντων Κρέατος, έχει ταυτιστεί 
με τη διοργάνωση της έκθεσης MEAT DAYS. 
Οι παραγωγοί, οι βιομηχανίες και τα ερ-

γαστήρια κρέατος θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στην 4η 
διοργάνωση και να αποσπάσουν διακρίσεις, αλλά και κριτικές για 
τα προϊόντα τους προκειμένου να τα βελτιώσουν.

Δείτε το νέο concept καταστήματος MEAT & 
GRILL που θα αποτελέσει τη νέα τάση των 
σύγχρονων κρεοπωλείων και όχι μόνο. Πα-
ραγωγή προϊόντων κρέατος – διάθεση από 
το κρεοπωλείο & λιανική πώληση– ψήσιμο 
εντός του καταστήματος στη ζεστή γωνιά – 

εστίαση και service εντός του καταστήματος. Δείτε πώς στήνεται 
ένα τέτοιο μαγαζί, τι εξοπλισμό χρειάζεται και πώς αδειοδοτείται.

Ζωντανή τυροκόμηση στο πλαίσιο της έκθεσης DAIRY EXPO. 
Από την εταιρεία INOX – Design Kateris SA, σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Γάλακτος Ιωαννίνων. 

10.30 π.μ. «έξελίξεις στην παραγωγή γαλακτοκομικών & τυροκομικών 
προϊόντων και προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου». 

16.00 μ.μ. ςεμινάριο «polish Meat & Dairy Days» 
Του Τμήματος Προώθησης Εμπορίου και Επενδύσεων της Πρεσβείας της Πολωνικής Δημοκρατίας 
στην Αθήνα

10.00 π.μ. Ημερίδα έΔοΚ και ΠοΚΚ 
«Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος – Φορέας ανάπτυξης από τον παραγωγό έως και τον 
κρεοπώλη» 

12.00 μ.μ. Ημερίδα για την αδειοδότηση κρεοπωλείου – παρασκευαστηρίου – ζεστής γωνιάς
Οι νέες προοπτικές που ανοίγονται για τους επαγγελματίες. Οι προκλήσεις και τα προβλήματα, που 
αντιμετωπίζουν στην έναρξη λειτουργίας της επιχείρησής τους.

14.00 μ.μ. Ημερίδα της Πανελλήνιας Ένωσης τεχνολόγων τροφίμων / Πέτέτ
«Τεχνολογία-καινοτομία στην επεξεργασία κρέατος- κρεατοσκευασμάτων-γαλακτοκομικών» 
Η συμμετοχή στις ημερίδες είναι δωρεάν.

3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Γαλακτοκομίας & Τυροκομίας

2015

Οικογενειακό Τυροκομείο

ςαΒΒατο 7 ΝοέΜΒρΙοΥ

ΚΥρΙαΚΗ 8 ΝοέΜΒρΙοΥ

ςτοΙΧέΙα έΠΙςΚέΠτΗ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ..............................................................................................
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ...........................................................................

MEAT & GRILL
το συγχρονο κρεοπωλειο

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας, πριν την είσοδό σας στην έκθεση. 

Εναλλακτικά για να αποφύγετε την αναμονή, κάντε online pre-register 

στο www.metadays.gr και τυπώστε την barcode πρόσκλησή σας.

γαλακτοκοµία  τυροκοµία  κτηνοτροφία
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Χορηγοί επικοινωνίας

Διοργάνωση
τηλ.:210 9010040

    ώράριο Έκθεσης
 • ςάββατο 7 Νοεμβρίου 10:00-21:00
 • Κυριακή 8 Νοεμβρίου 10:00-21:00
 • Δευτέρα  9 Νοεμβρίου 11:00-20:00

Παράλληλα 
στο Hall 4
η έκθεση ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ • ΑΠΟΘΗΚΗ • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ • ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

EΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ AΛΥΣΙ∆Α

5η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
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7-9 NOEMΒΡΙΟΥ 2015

LOGISTICS

3ος Διαγωνισμός Δημιουργίας Πρωτότυπων 
Κρεατοσκευασμάτων (βιτρίνας)
Από το περιοδικό MEAT PLACE και την εταρεία PROVIL
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