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Θέμα: Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ANUGA 2019 
(Κολωνία, 5-9 Οκτωβρίου, 2019) 
 
 
Α. Περιγραφή Έκθεσης-Στατιστικά Στοιχεία 
 
Το διάστημα 5-9 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία η 35η 
Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ANUGA, η οποία επιπλέον γιόρτασε 
φέτος τα 100 της χρόνια. Την Έκθεση επισκέφθηκε επίσημα στις 7 και 8 
Οκτωβρίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάκης 
Βορίδης.  
 
Η έκθεση Anuga πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και είναι η μεγαλύτερη 
Διεθνής Έκθεση τροφίμων και ποτών στον κόσμο. Στη φετινή Έκθεση, η 
οποία κατέλαβε 284.000 τ.μ., συμμετείχαν 7.400 εκθέτες από 106 χώρες 
(7.400 εκθέτες από 107 χώρες το 2017) και την επισκέφθηκαν πάνω από 
170.000 επισκέπτες από 201 χώρες (165.000 επισκέπτες από 198 χώρες 
δύο έτη νωρίτερα). Τα βασικά μεγέθη της έκθεσης σημείωσαν για μια 
ακόμα φορά άνοδο, με αποτέλεσμα η φετινή Anuga να είναι η μεγαλύτερη 
που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα τόσο ως προς το πλήθος των 
εκθετών, όσο και ως προς το σύνολο των επισκεπτών. 
 
Στο γράφημα, που ακολουθεί, καταγράφονται τα μεγέθη της Έκθεσης τα 
τελευταία χρόνια: 



  
Πηγή: Messe Köln 
 
Ο διεθνής χαρακτήρας της έκθεσης ενισχύθηκε περαιτέρω, καθώς το 90% 
των εκθετών προερχόταν από το εξωτερικό, όπως επίσης και το 
μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών (75%), σημειώνοντας αύξηση σε σχέση 
με την προηγούμενη διοργάνωση.  
 
Η παρουσία των ελληνικών εταιρειών ήταν για ακόμα μία φορά δυναμική 
με συμμετοχή 297 ελληνικών επιχειρήσεων του χώρου των τροφίμων και 
ποτών. Σε εθνικό επίπεδο, η ελληνική παρουσία ήταν η 4η μεγαλύτερη, 
γεγονός εξαιρετικά σημαντικό εάν ληφθεί υπόψη το μέγεθος των χωρών, 
που συμμετείχαν. Οι περισσότερες από τις ελληνικές επιχειρήσεις 
συμμετείχαν εντός των συλλογικών περιπτέρων που οργάνωσε ο Εθνικός 
Φορέας Enterprise Greece και οι ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες GREAT Trade 
Exhibitions and Exports Consulting  και  PromoSolution.    
 
Β. Θεματικές Ενότητες 
 
Η έκθεση, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, ήταν χωρισμένη σε 10 
επιμέρους θεματικές ενότητες.  
 

• Anuga Fine Food 
• Anuga Frozen Food 
• Anuga Meat 
• Anuga Chilled & Fresh Food 
• Anuga Dairy 
• Anuga Bread & Bakery 
• Anuga Drinks 
• Anuga Organic 
• Anuga Hot Beverages 
• Anuga Culinary Concepts 
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https://www.anuga.com/fair/anuga-trade-shows/anuga-fine-food/anuga-fine-food.php
https://www.anuga.com/fair/anuga-trade-shows/anuga-frozen-food/anuga-frozen-food.php
https://www.anuga.com/fair/anuga-trade-shows/anuga-meat/anuga-meat.php
https://www.anuga.com/fair/anuga-trade-shows/anuga-chilled-and-fresh-food/anuga-chilled-and-fresh-food.php
https://www.anuga.com/fair/anuga-trade-shows/anuga-dairy/anuga-dairy.php
https://www.anuga.com/fair/anuga-trade-shows/anuga-bread-and-bakery/anuga-bread-and-bakery.php
https://www.anuga.com/fair/anuga-trade-shows/anuga-drinks/anuga-drinks.php
https://www.anuga.com/fair/anuga-trade-shows/anuga-organic/anuga-organic.php
https://www.anuga.com/fair/anuga-trade-shows/anuga-hot-beverages/anuga-hot-beverages.php
https://www.anuga.com/fair/anuga-trade-shows/anuga-culinary-concepts/anuga-culinary-concepts.php


Τον πυρήνα της έκθεσης αποτέλεσαν και φέτος τα προϊόντα fine food, με 
συμμετοχή μεγάλου αριθμού εκθετών. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικές 
ενότητες της έκθεσης είναι ακόμα αυτές που αφορούν αλλαντικά /κρέας, 
κατεψυγμένα προϊόντα και γαλακτοκομικά. Συγκεκριμένα, στην Anuga 
Dairy συμμετείχαν πολλές σημαντικές εταιρείες όπως Alpro, Andechser 
Molkerei Scheitz, Andros,  Delizia, Ehrmann, Emmi, Fage Dairy, Fayrefield 
Foods, FrieslandCampina, Hochwald Foods, Zanetti και η μεγαλύτερη 
γερμανική γαλακτοβιομηχανία DMK Deutsches Milchkontor, ενώ υπήρχε 
και μεγάλος αριθμός Ελλήνων εκθετών. 
 
Ο χαρακτήρας της Anuga Drinks παρέμεινε και φέτος αμετάβλητος, με το 
κυριότερο μέρος των συμμετεχόντων εκθετών να προέρχονται από τον 
κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών – χυμοί, αναψυκτικά και energy drinks 
- και την παρουσία οίνων/οινοπνευματωδών να είναι περιορισμένη, καθώς 
στον τομέα αυτό σημαντικότερη γερμανική έκθεση είναι η ProWein που 
πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Ντύσσελντορφ.    
 
Γ. Διαγωνισμοί, εκδηλώσεις και σεμινάρια   
 
Η ANUGA συνοδεύτηκε και φέτος από εκτενέστατο παράλληλο πρόγραμμα 
εκδηλώσεων, forum, ομιλιών και διαγωνισμών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
συγκέντρωσε ο διαγωνισμός Anuga Taste Innovation Show, 
http://taste.anuga.de/en/homepage/   που επικεντρώνεται στις 
καινοτομίες στο χώρο των τροφίμων, καθώς και το σεμινάριο iFood 
Conference. 
 
Ειδικές Εκδηλώσεις 

• Anuga Halal Market 
• Anuga taste Innovation Show 
• Anuga Organic Market 
• Anuga Trend Zone 
• Anuga Culinary Stage 
• Anuga Start-up Area 
• Anuga Horizon 2050 

 
Σεμινάρια 

• E-Grocery Congress @ Anuga 2019 
• iFood Conference 
• NEWTRITION X. 

 
Δ. Ελληνική Συμμετοχή  
 
Η ελληνική συμμετοχή αριθμούσε φέτος 297 εκθέτες, παρουσιάζοντας 
αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση (290 εκθέτες). Αξίζει να 
σημειωθεί η συμμετοχή πολλών μικρών παραγωγών καινοτόμων 
προϊόντων, καθώς και start-up εταιρειών. Οι περισσότεροι εκθέτες είχαν 
παρουσίαση εντός των περιπτέρων του Enterprise Greece με το brand 
“Invest in Taste”, το οποίο είχε διπλό νόημα, αφενός το νόημα της 
επένδυσης στο ελληνικό προϊόν που κάνει ένας αγοραστής, λιανέμπορος, 
καταναλωτής, αλλά ταυτόχρονα και της πρόσκλησης για επενδύσεις  στον 
κλάδο τροφίμων στην Ελλάδα. Στην έκθεση παραβρέθηκε και ο Διευθυντής 
του Enterprise Greece, κ. Γιώργος Φιλιόπουλος.  

http://taste.anuga.de/en/homepage/
https://www.anuga.com/events/specialevents/specialevents-3.php
https://www.anuga.com/events/specialevents/anuga-halal-market/anuga-halal-market.php
https://www.anuga.com/events/specialevents/anuga-innovation-show/anuga-innovation-show.php
https://www.anuga.com/events/specialevents/anuga-organic-market/anuga-organic-market.php
https://www.anuga.com/events/specialevents/anuga-trend-zone/anuga-trend-zone.php
https://www.anuga.com/events/specialevents/anuga-culinary-stage/anuga-culinary-stage.php
https://www.anuga.com/events/specialevents/anuga-start-up-area/anuga-start-up-area.php
https://www.anuga.com/events/specialevents/anuga-horizon-2050/anuga-horizon-2050.php
https://www.anuga.com/events/congresses/e-grocery-congress/e-grocery-congress.php
https://www.anuga.com/events/congresses/ifood-conference/ifood-conference.php
https://www.anuga.com/events/congresses/newtrition-x/newtrition-x.php


 
Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, λειτούργησε σε  ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα (Europasaal) χώρος γευσιγνωσίας, εκδηλώσεων 
και επιχειρηματικών συναντήσεων, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση 
του αγροτο-διατροφικού τομέα της χώρας. 
 
Σημειώνεται ακόμα ότι ευάριθμη συλλογική συμμετοχή υπήρξε και υπό τη 
διοργάνωση των εταιρειών Promo Solution  και GREAT Trade Exhibitions 
and Exports Consulting. 
 
Συνολικά, έλαβαν μέρος οι ακόλουθες Περιφέρειες: Αττικής, Θεσσαλίας, 
Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.  
 
 
ΣΤ. Συμπεράσματα 
 
Οι Έλληνες εκθέτες εξέφρασαν σε γενικές γραμμές την ικανοποίησή τους 
από την προσέλευση των επισκεπτών στην Έκθεση. Όσοι έχουν 
συμμετάσχει περισσότερες φορές θεωρούν ότι η συμμετοχή τους τους έχει 
βοηθήσει στην ανεύρεση νέων πελατών και θα συνεχίσουν να συμμετέχουν 
στο μέλλον. 
 
Η επόμενη ANUGA θα πραγματοποιηθεί στην Κολωνία το διάστημα 9-13 
Οκτωβρίου 2021.   
 
 

Ο Προϊστάμενος 
 
 
 

Πάρις Νίκολης 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


