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Νέα Υόρκη, 26 Ιουνίου 2019
Α.Π.: Φ. 2230-] 5/ ΑΣ 193
Προς: 58 Δ/νση
Κοιν.: βλ. συν. Πίνακα Αποδεκτών
Ε.δ.: Γεν. Προξενείο Νέας Υόρκης
- Γραφείο κ, Γεν. Προξένου
ρέμα:
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'Εκθεση Τροφίμων και Ποτών "Sιιmmer Fancy Food Show 2019"

(Νέα Υόρκη, 23.6 — 25.6.2019).
Πραγματοποιήθηκε το χρονυcό διάστημα 23.6 — 25.6 τ.έ. η 65η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και
Ποτών "Summer Fancy Food Show 2019" στο Εκθεσιακό Κέντρο '3αιο1 Jανίιs ", της Νέας Υόρκης.
Πρόκειται για τη σημαντικότερη Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών στις Η.Π.Α. και τη
βόρειο Αμερική ευρύτερα, καθώς και μία από τις σημαντικότερες παγκοσμίους.
Η Διεθνής Έκθεση "Fancy Food τον" διενεργείται δις ετησίως, ήτοι μία φορά τον χειμώνα
στον Αγιο Φραγκίσκο ("ννίτιιtezτ Fαηιy Food Show") και μία το καλοκαίρι ("Suznmer Fancy Food
$hοω").
Στη φετινή "Summer Fancy οοd Show" συμμετείχαν περισσότερες από 2.400 εταιρείες από
περισσότερες από 50 χώρες (τιμώμsνη χώρα της φετινής έκθεσης ήταν η Γερμανία), ενώ ο αριθμός
των παρουσιαζόμενων προϊόντων ξεπέρασε τα 200.000. Διοργανωτής της 'Εκθεσης είναι ο φορέας
"$ρ ] Food Association", Πρόεδρος τον οποίου είναι ο ελληνικής καταγωγής κ. Phil Kafarakis.
Τα περίπτερα sλληνικοβ ενδιαφέροντος ·της φετινής έκθεσης επισκέφθηκαν η Περιφερειάρχης
Αττικής κα Ρ. ΔοιSρον, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας και ο
νεοεκλεγείς Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Κ. Ζέρβας. Επίσης, στην έκθεση παρέστησαν ο νεοsκsλγείς
Δήμαρχος Μsσολογγών κ. Κ.Λτ5ρος και ο Πρόεδρος τον ΣΕΒΕ κ. Γ. Κωνσταντόπουλος. Τέλος, ο
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Ν.Υόρκη κ. Κ. Καύτρας, συνοδευόμενος από τον υπογράφοντα
και στελέχη τον "ΕrιterpXiιse Greece", επισκέφθηκε το σύνολο των εκθετών στο εθνικό πέρίτετερο της
χώρας μας, το περίπτερο της εταιρείας συμβούλων "τε Greek Exports & Trade" και επιλεγμένα
περίπτερα ομογsνεtακών επιχειρήσεων και συνομίλησε με τους εκθέτες.
Η φετινή ελληνική παρουσία εκδηλώθηκε κατά κύριο λόγο στο Εθνικό Περίπτερο του
"Εnterpι he Greece", στο οποίο συμμετείχαν και εταιρείες υπό την αιγίδα και υποστήριξη της
Περιφέρειας Αττικής, καθώς και εταιρείες της ΠΕΜΣΤΕ πού συμμετέχούν στο χρηματοδοτούμενο από
την ΕΕ πρόγραμμα "01ίνο Χου", ενώ υπήρχε επίσης ομάδα Ελλήνων εκθετών, η παρουσία των οποίων
οργανώθηκε από την εταιρεία συμβούλαν "Great Greek Εχροrts & Trade", στο ομαδικb περίπτερο της
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οποίας υπήρξε και συμμετοχή εξυγωγέιον, σε ενιαίο χώρο, υπό την αιγίδα κατ υποστήριξη της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, το παρόν έδωσαν και μεμονωμένες περιπτώσεις
περιπτέρων ελληνικών εταιρειών του διατηρούν θυγατρικές στις Η.Π.Α. (λ.χ Εst( Γoods, Κουχe1ίαs
κ.λπ}. Αισθητή έκαναν κατ φέτος την παρουσία τους επιχειρήσεις ομοyενειακων συμφερόντων, που
διατηρούν το μεγαλύτερο μερίδιο εισαγωγών ελληνικών προϊόντων στις Η.Π.Α.
Στο συνημμένο πίνακα, υπάρχει αναλυτική καταγραφή της ελληνικής συμμετοχής σε όλες τις
εκδοχές της.
Το Εθνικό μας Περίπτερο ήταν εξαιρετικά υψηλού επιπέδου, με συμμετοχές 47 έκθετάν, οι
οποίοι ως επί το πλεtστσν διατηρούν ήδη παρουσία ατην αμερικανική αγορά (κυρίως επιτραπέζιες
ελιές και ελαιόλαδα), αλλά κατ με νέες παρουσίες. Τηρουμένων πάντα των αναλογιών και της
οικονομικής συγκυρίας και δεδομένου μάλιστα ότι η συμμετοχή στην εν λόγω Διεθνή 'Εκθεση είναι
υψηλού κόστούς και οι παρεχόμενες εκ των διοργανωτών υποστηρικττκές υπηρεσίες Θεωρούνται οι
ακριβότερες διεθνώς, η επίσημη ελληνική συμμετοχή ήταν από τις πλέον άρτιες.
Στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας των εκθετών, το Γραφείο μας είχε εγκαίρως
αποστείλει πληθώρα πληροφοριών και επιχειρηματικών επαφών, είτε μέσω τον Enterprise (τε είτε
απ'ευθείας σε ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες που απευθύνθηκαν στο Γραφείο μας (καταλόγους
εισαyωγέωνΙδιανομέων/food-brοkers, λεπτομερές Ενημερωτικό Σημείωμα για το διμερές εμπόριο
κ.λ.π.). Επίσης, ο υπογράφων, συνοδευόμενος από το στέλεχος του Γραφείου μας, Γραμ. Ο.Ε.Υ. Α', κ.
Β. Λιβέρη, είχε κατ' ιδίαν επαφές και συνομιλίες με το σύνολο των Ελλήνων εκθετών.
Επισημαίνουμε ότι οι περισσότεροι Έλληνες εκθέτες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για. την
αρτιότητα του εθνικού περιττέρου και την αυξημένη παρουσία κοινού σε σύγκριση με την περσινή
έκθεση. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί εκθέτες επισήμαναν ότι και φέτος ήταν υποτονική η παρουσία
επαγγελματιών του κλάδου.
Τέλος, σημειώνούμε, ότι σε ειδικό χώρο τον σννεδριακον κέντρου, διοργανώθηκε από το
"Ειntezpιrise Greece" ειδική εκδήλωση γευσιγνωσίας ελληνικής κουζίνας, υπό τον τίτλο " ΤειΒte it Live",
με συμμετοχή των γνωστών chei:, Μαρία Λόη και Diειnc Hendezίks, οι οποίες ετοίμασαν και
προσέφεραν στούς εμπορικούς επιcτκέπτες ελληνικές γεύσεις.
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