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ΘΕΜΑ: Ενημερωτική εκδήλωση για Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL Paris 
2020 (18-22 Οκτωβρίου 2020)

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28.06.2019 στο Παρίσι ενημερωτική εκδήλωση για την
επόμενη διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών SIAL Paris, η οποία αναμένεται
να  λάβει  χώρα  στο  Παρίσι,  στο  Εκθεσιακό  Κέντρο  Paris  Nord  Villepinte το  διάστημα  18-22
Οκτωβρίου 2020. Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι των εδώ διπλωματικών αρχών και
συγκεκριμένα οι αρμόδιοι για οικονομικές, εμπορικές και αγροτοδιατροφικές υποθέσεις. Από το
Γραφείο μας στην εκδήλωση παρευρέθηκε η κα Α. Παπαδοπούλου, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄.

Η  έκθεση  αποτελεί  τη  δεύτερη  μεγαλύτερη  διοργάνωση  για  επαγγελματίες  του
αγροτοδιατροφικού τομέα στην Ευρώπη και μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Σημειώνουμε ότι
εκτός από τη SIAL Paris, η διοργανώτρια εταιρεία Comexposium αναλαμβάνει τη διοργάνωση της
έκθεσης  και  σε  άλλες  πόλεις  παγκοσμίως,  και  συγκεκριμένα  στο  Τορόντο,  τη  Τζακάρτα,  τη
Σαγκάη, το Μοντρεαλ, το Άμπου-Ντάμπι και τη Μανίλα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου, κ. Nicolas Trentesaux
πραγματοποίησε σύντομο χαιρετισμό-ομιλία από την οποία συγκρατούμε τα εξής: 

Από πλευράς εκθετών, στην προηγούμενη διοργάνωση συμμετείχαν 7.200 εκθέτες  από 119
χώρες.  Το  87%  των  εκθετών  ήταν  από  το  εξωτερικό,  ενώ  85%  αυτών  ήταν  Μικρο-Μεσαίες
Επιχειρήσεις. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση εκθετών στην προηγούμενη διοργάνωση
ήταν:  Γαλλία,  Ιταλία,  Κίνα,  Ισπανία,  Τουρκία,  Ελλάδα,  Βέλγιο,  Πολωνία,  Ολλανδία  και  Ην.
Βασίλειο.  Υπενθυμίζουμε ότι η  ελληνική συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών
SIAL Paris 2018 έφθασε  συνολικά στους 287 εκθέτες, κατατάσσοντας την στην 6η θέση μεταξύ
των 10 πρώτων σε συμμετοχή χωρών- συμπεριλαμβανομένης και της Γαλλίας.   
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Κατά την τρέχουσα διοργάνωση, οι διοργανωτές καταγράφουν μία ιδιαιτέρως θετική τάση
ως προς τον αριθμό των εκθετών που αναμένεται να συμμετάσχει. Ήδη το 60% των χώρων της
έκθεσης έχουν καλυφθεί, ενώ προβλέπεται η δημιουργία ενός επιπλέον χώρου (αίθουσα 6Β), όπου
θα φιλοξενηθούν φρούτα και λαχανικά, θαλασσινά, αλλά και βιολογικά και εναλλακτικά τρόφιμα
(alternative food).

Από  πλευράς  εμπορικών  επισκεπτών,  τη  SIAL 2018 επισκέφθηκε  ένας  αριθμός
επαγγελματιών ρεκόρ με  310.000 επισκέπτες,  το  73% από το  εξωτερικό (περίπου 200 χώρες).
Επιπλέον, κατά την προηγούμενη διοργάνωση πραγματοποιήθηκαν άνω των 250 εκδηλώσεων και
συμμετείχαν 135 επίσημες αποστολές, εκ των οποίων 12 σε υπουργικό επίπεδο. 

Οι  κύριες  θεματικές  γύρω  από  τις  οποίες  θα  δομηθεί  η  επόμενη  διοργάνωση  είναι  η
μετάβαση  (  t  ransition) και  η  επανεφεύρεση    (  réinvention). Η  μετάβαση  αναφέρεται  τόσο  στη
δημογραφική και οικονομική μετάβαση που διενεργείται, με την αύξηση του πληθυσμού και  κατά
συνέπεια  την  ενισχυμένη  ζήτηση  για  τρόφιμα, όσο  και  στην  καταναλωτική  μετάβαση,  με  την
αλλαγή των συνηθειών και τη στροφή προς πιο υγιεινά και οικολογικά πρότυπα και πιο υπεύθυνη
κατανάλωση. Η επανεφεύρεση αφορά την προσπάθεια τα προϊόντα τροφίμων να ανταποκρίνονται
στις  νέες  καταναλωτικές  τάσεις  και  απαιτήσεις  για  γεύση,  διαφάνεια  και  σεβασμό  προς  το
περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διοργανώτριας εταιρείας,  η εμπειρία του πελάτη θα
βρίσκεται στον πυρήνα της SIAL Paris 2020, και στο πλαίσιο αυτό, οι διοργανωτές προσπαθούν να
βρουν λύσεις σε θέματα που έχουν απασχολήσει τόσο τους εκθέτες όσο και τους επισκέπτες στο
παρελθόν,  όπως  είναι  η  μετακίνηση  από  και  προς  τους  χώρους  της  Έκθεσης.  Ταυτόχρονα,  οι
διοργανωτές επιθυμούν να ενισχύσουν το περιεχόμενο της έκθεσης, επανασχεδιάζοντας όλες τις
παράλληλες  εκδηλώσεις  και  στοχεύοντας  να  συμπεριλάβουν  περισσότερες  διεθνείς  συμμετοχές
στις διασκέψεις και άλλες δράσεις που θα διοργανωθούν στο περιθώριο της Έκθεσης.

Προς  πληρέστερη  ενημέρωσή  σας,  αποστέλλουμε  στις  ηλεκτρονικές  σας  δ/νσεις
παρουσίαση των διοργανωτών.

Ο Προϊστάμενος

Εμμανουήλ Στάντζος
Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω ημών)

1. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών info@acci.gr 

2. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης root  @  ebeth  .  gr

3. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς evep@pcci.gr

4. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων pse  @  otenet  .  gr

5. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Σ.Ε.Β.Ε. info  @  seve  .  gr 

6. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης info@crete-exporters.com 

7. Enterprise Greece info@eg.gov.gr 

8. GREAT Greek Exports and Trade info@greatexhibitions.gr 

9. PROMO SOLUTION info@promosolution.net 
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PETIT-DÉJEUNER AMBASSADES  

28 juin 2018 



 LE MEDIA SALON,  

UN EXTRAORDINAIRE VECTEUR DE MISE EN RELATION 



 BIENVENUE AU CERCLE LEBRUN 

Buffon, Watteau, et beaucoup d’autres 

artistes inspirants ont arpenté ce lieu, 

conçu durant la régence 

 

c’était un temps de progressisme, de 

changements, dont le parallèle avec 

notre époque est frappant 

 

Lieu d’inspiration et d’échanges tout 

comme le SIAL Paris 



Une réalité économique : 

Une population mondiale en hausse,  

Une demande en produits transformés et une industrie agro-alimentaire en 

croissance 

 

 TENDANCES DU MARCHÉ  

 

Des attentes claires des consommateurs :  

des produits responsables,  

une attention à la santé et au bien être toujours plus forte 

 



 TENDANCE – ÉVOLUTION CONSOMMATEURS 

DU GOUT 

DU VRAI 

DU SENS 

74% des consommateurs 

Chinois déclarent faire de 

plus en plus attention à 

choisir des produits de 

grande qualité 

La perception de la 

nourriture comme un 

plaisir progresse de 

16% en 6 ans en 

espagne 

« une nourriture plus 

authentique, plus naturelle, 

plus saine, 

mais aussi plus sûre » 

92% des consommateurs 

souhaitent davantage de 

transparence sur les 

produits alimentaires 

94% des consommateurs 

d’Asie du sud-est trouvent 

importants de réduire le 

gaspillage alimentaire 

« Premiumisation du 

quotidien » 

64 % font 

de plus en plus 

attention 

à l’origine des produits 

qu’ils achètent ! 

Des produits “sans” 

ou le succès du 

clean label 

75% 

des consommateurs 

se disent prêts à acheter des 

produits un peu plus chers 

si cela permet de mieux valoriser 

les efforts de chacun. 



 TENDANCE – INNOVATION PRODUIT   

DU GOUT 

DU VRAI 

DU SENS 



 SIAL NETWORK, LE MEILLEUR PARTENAIRE MONDIAL  

DE DÉVELOPPEMENT ET D’EXPORTATION AGRO-ALIMENTAIRE 



 SIAL CANADA 2019 

25 100 visiteurs professionnels 1 130 exposants de 60 pays 

26 000 M2 

 

Italie pays à l’honneur 

https://www.youtube.com/watch?v=rw_O4kETsdA
https://www.youtube.com/watch?v=rw_O4kETsdA
https://www.youtube.com/watch?v=rw_O4kETsdA


 SIAL CHINA 2019 

117 595 visiteurs 4 300 exposants de 70 pays 

199 500 m2 



 EN 2019, 4 RENDEZ VOUS RESTENT À VENIR! 



 EN 2019, 4 RENDEZ VOUS RESTENT À VENIR! 



 SIAL PARIS 2018 – EN IMAGES 

https://www.youtube.com/watch?v=CYrhYyKg82s&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=CYrhYyKg82s&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=CYrhYyKg82s&t=5s


310 000 
PROFESSIONNELS 

 

73 % 
VISITEURS 

INTERNATIONAUX 

194 
PAYS 

REPRÉSENTÉS 

 

89 % 
TAUX DE 

SATISFACTION 

 SIAL PARIS 2018 : COTÉ VISITEURS 

 

« Cette émulation, les événements, les rencontres avec les 

différents exposants en font un salon sans pareil, à la fois 

convivial et surtout profondément inspirant » 

 

 
Yannick Alléno,  

Chef étoilé, et parrain de SIAL Paris 2018 



7 200 
EXPOSANTS 

87 %  
SONT DES 

EXPOSANTS 

INTERNATIONAUX 

 

119 
PAYS EXPOSANTS 

GRACE À SIAL PARIS 

62 % DES EXPOSANTS DÉCLARENT RÉALISER  

PLUS DE 6 MOIS DE CHIFFRE D’AFFAIRE ADDITIONNEL 

 SIAL PARIS 2018 : COTÉ EXPOSANTS 

95 %  
CONSIDÈRENT 

SIAL PARIS 

COMME INFLUENT 

 

85 %  
DES EXPOSANTS 

SONT DES PME 
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AN EXCEPtionAL MEDIA VISIBILITY 

Paris 

 

6 500  
RETOMBÉES 

MEDIA 

2 045  
JOURNALISTES DE 

51 
PAYS 

+ 500 000 
« RECOMMANDATIONS 

INTELLIGENTES »  - 

MATCH MAKING 

Paris 

 UNE VISIBILITÉ MEDIA SANS ÉGALE 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju3Ky6_I_SAhVJvRoKHeflD_sQjRwIBQ&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/RTL&psig=AFQjCNErl-swRUetwF8Tp7wi6bNd-zzm-A&ust=1487174925263090
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiev9XL_I_SAhVLVRoKHVnQDtEQjRwIBQ&url=http://blog.shanegraphique.com/logofranceinfo/&psig=AFQjCNEklMU4JyNkBE-t50St9VZAjlQorQ&ust=1487174961584947
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimmZTZ_I_SAhVOahoKHbvpBQMQjRwIBQ&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/France_Inter&psig=AFQjCNFFbbVEL0jAzAg7Y4Ej3oJGPdfrPQ&ust=1487174989906774
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8ranx_I_SAhVEvRoKHe6oBgAQjRwIBw&url=https://www.radioclassique.fr/&psig=AFQjCNHK2hI_P4BK_JLFY9mi0ggMelCsmA&ust=1487175038526705
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjduJm4_4_SAhUDCBoKHelGCukQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:France3-logo.png&psig=AFQjCNHxOL21_nrQTBqSndh8thtMx8BlGA&ust=1487175722568792
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 SIAL PARIS 2020 : TOUJOURS PLUS LOIN 

L’expérience client au 

cœur de toutes les 

attentions 



 SIAL PARIS 2020 : TOUJOURS PLUS LOIN 

Renforcement des 

contenus 

 

Réinvention des 

événements 



 SIAL PARIS 2020 : TOUJOURS PLUS LOIN  

Tendance très positive 

+60% d’espace 

déjà réservé 



 SIAL PARIS 2020 : THEMATIQUE  



RECRUTONS 

Recrutons les meilleurs exposants et acheteurs de vos 
pays respectifs pour leur donner accès à cette 

plateforme synonyme de tremplin 



CONSTRUISONS 

 

CONSTRUISONS 

ENSEMBLE LA 

VISIBILITÉ 

OPTIMALE DE 

VOTRE PAYS  

 

Soirées after work 

 

Mise en avant de 

start-ups 

 

Événements 

 

opérations 

spéciales 



COMMUNIQUONS 

SIAL PARIS, COMME UN OUTIL DE DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE 

12 ministres, 51 ambassadeurs, 

135 délégations officielles, 

2890 visiteurs protocolaires, +30% vs 2016, 



MERCI 

INSPIRE 
FOOD 

BUSINESS* 

*
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