Prehľad odporúčaných veľtrhov a výstav v Grécku v roku 2019
P.č.

Termín konania

Názov/ zameranie
výstavy/veľtrhu
Zootechnia
- medzinárodný veľtrh
zameraný na
živočíšnu výrobu
HORECA

Miesto konania

Odkaz na web/Poznámka

Solún

príležitosť pre chovateľov úžitkových zvierat; výrobcov
krmív, strojov, ako aj pre subjekty v oblasti služieb
a výskumu v poľnohospodárstve
www.helexpo.gr
veľtrh je zameraný na prezentáciu výstavby, zariadenia a
zásobovania hotelov a gastronomických zariadení, (vrátane
interiérového a exteriérového zariadenia a dekorácie
hotelových izieb, doplnkov, osvetlenia, cateringu,
gastronómie a pod.)
www.forumsa.gr
najvýznamnejšia výstava stavebného priemyslu,
príležitosť pre prezentáciu stavebných a izolačných
materiálov (vrátane ekologických), stavebných náradí
a strojov, ako aj výrobkov nanotechnológie
www.helexpo.gr
príležitosť pre slovenské podnikateľské subjekty v oblasti
kúrenia, klimatizácie, vodného manažmentu, vodných
čističiek, odpadového manažmentu, environmentálnych
technológií a obnoviteľných zdrojov energie
www.helexpo.gr

1.

31.1.-3.2. 2019

2.

8.-11.2. 2019

3.

8.-11.2. 2019

Infacoma
- medzinárodná
výstava stavebníctva

Solún

4.

8.-11.2. 2019

Aquatherm

Solún

5.

22.2.- 25.2. 2019

Artoza

Atény

Atény

veľtrh zameraný na prezentáciu
pekárenských, cukrárenských výrobkov, zariadení pre
pekárne, cukrárne a kaviarne
www.artoza.com
www.forumsa.gr
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6.

2.3.-4.3.2019

7.

16.3. – 18.3. 2019

8.

7.9. – 15.9. 2019

9.

8.11. – 10.11.
2019

10.

8.11. – 10.11.
2019

11.

november 2019
Xenia
*konkrétny termín medzinárodný veľtrh
zatiaľ nie je
cestovného ruchu
známy

Detrop
- výstava jedla,
nápojov, strojového
vybavenia a balenia
v potravinárskom
priemysle
Food Expo
medzinárodná výstava
potravín, jedla a
nápojov
84th Thessaloniki
International Fair
- všeobecný
medzinárodný veľtrh
Philoxenia
- medzinárodný veľtrh
cestovného ruchu
Hotelia

Solún

výstava pre profesionálov v danej oblasti
www.helexpo.gr

Atény

prezentácia potravín, jedla a nápojov z Grécka, oblasti
Stredozemného mora a z ostatných častí sveta
www.foodexpo.gr
www.forumsa.gr
najvýznamnejší grécky veľtrh
www.helexpo.gr

Solún

Solún

veľtrh zameraný na propagáciu cestovného ruchu
www.helexpo.gr

Solún

veľtrh zameraný na zariadenie hotelov (zásobovanie
hotelov a gastronomických zariadení)
www.helexpo.gr
veľtrh cestovného ruchu
www.xenia.gr
www.forumsa.gr

Atény

Poznámka: Väčšina odporúčaných veľtrhov a výstav je sústredená v Solúne ako hlavnom výstavnom centre Grécka, a to aj napriek tomu, že trh
je koncentrovaný najmä v Aténach a v regióne Atika. Prehľad ostatných veľtrhov a výstav v Grécku je dostupný na webových stránkach:
www.helexpo.gr
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