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ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

22-24/02/2020
∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παράλληλα με τη

Οργάνωση

ARTOZYMA 2020
Η 9η ∆ιεθνής Έκθεση Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής, Μηχανημάτων,
Εξοπλισμού & Έτοιμων Προϊόντων ARTOZYMA, διοργανώνεται από τη
∆ΕΘ - HELEXPO στις 22-24 Φεβρουαρίου 2020, στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό
& Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, παράλληλα με την 29η ∆ιεθνή Έκθεση
Τροφίμων-Ποτών DETROP BOUTIQUE.
Μυρωδιές φρεσκοψημένου ψωμιού και αρτοποιημάτων, μοναδικά γλυκά
και λαχταριστές δημιουργίες των καλύτερων ζαχαροπλαστών και
αρτοποιών της χώρας θα πλημμυρίσουν την έκθεση Artozyma.
Το υψηλό επίπεδο των συμμετοχών σε συνδυασμό με τις άρτια
σχεδιασμένες παράλληλες εκδηλώσεις της Artozyma, οδηγούν στην
ανάδειξη του δυναμισμού των ελληνικών επιχειρήσεων και των
επαγγελματιών της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του παγωτού.

Η DETROP BOUTIQUE & ΑRΤΟΖΥΜΑ 2018 με μια ματιά!!
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LAOUDIS FOODS

Εμείς από τη διοργάνωση ήμασταν πάρα
πολύ ευχαριστημένοι και πιστεύω ότι
τα επόμενα χρόνια θα είμαστε σίγουρα
εκθέτες, γιατί είχαμε πάρα πολλές
αιτήσεις και θεωρώ ότι γενικά ήταν μια
πετυχημένη συνεργασία όλων των
ανθρώπων που συνεργάστηκαν.

Μιχάλης Ιωάννου
ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την
ποσοτική και την ποιοτική προσέλευση
του κόσμου και ευελπιστούμε ότι την
επόμενη φορά θα είναι ακόμα καλύτερη.

Χρύσα Κουτσμανή
CRONUS ΚΟΥΤΣΜΑΝΗΣ & ΣΙΑ

Ήταν μία πάρα πολύ δυνατή έκθεση σε
σημείο που δεν το περιμέναμε
πραγματικά. Η επισκεψιμότητα ήταν
πάρα πολύ μεγάλη και πιστεύω ότι
σίγουρα θα τα πούμε και σε δύο χρόνια.

Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα να
πάει τόσο καλά αλλά είχαμε πάρα πολύ
καλές εντυπώσεις είδαμε αρκετό κόσμο,
μας είδανε πολλοί επισκέπτες και
νομίζω ότι ήταν μία πετυχημένη έκθεση.

Μαίρη Σισίννη

Ο απολογισμός της έκθεσης ήταν πολύ καλός
φέτος. Έδειξε ότι η έκθεση καθιερώνεται πλέον
και γίνεται ξανά θεσμός για τον κλάδο. Η
επισκεψιμότητα ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική
για μας. Στηρίχθηκε η έκθεση από τους
επισκέπτες και από τον κλάδο γενικά. Επομένως
είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα
της έκθεσης.

RITO’S FOOD

Μία έκθεση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και
με μεγάλη ποικιλία στους διάφορους
τομείς, από το μηχάνημα μέχρι το τελικό
προϊόν, από τα προϊόντα τα χειροποίητα,
υγιεινής διατροφής. Μας ενθουσίασε ο
τομέας ιδιαίτερα με τα free from
προϊόντα με προϊόντα vegan όπου
υπάρχουν και πελάτες μας που έχουν
ακολουθήσει αυτήν τη φιλοσοφία της
υγιεινής διατροφής. Μεγάλη συρροή του
κόσμου. ∆εν περιμέναμε ότι ο κόσμος
ενδιαφέρεται τόσο πολύ, ότι ξεκινούν
όλο και καινούριοι παραγωγοί να
παράγουν νέα προϊόντα.

Αλκιβιάδης Ησαϊάδης
LESSAFRE HELLAS

Σε διάστημα πολύ λίγων ωρών μπορέσαμε και
πετύχαμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα οπότε
αυτό δείχνει και το ενδιαφέρον του κόσμου και
μας δίνει και μας τη δυνατότητα να
περιμένουμε και άλλα πράγματα στο μέλλον.

4ο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ψωµιού
Στο πλαίσιο της 9ης Artozyma, έχει προγραμματιστεί το 4ο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Ψωμιού. H εκδήλωση διοργανώθηκε για πρώτη φορά το
2010 στη Θεσσαλονίκη ενώ η ιδέα βασίζεται σε παρόμοιες εκδηλώσεις
του εξωτερικού κατά τις οποίες αρτοποιοί συνεργάζονται με μεράκι,
δημιουργούν, παρουσιάζουν τις ιδέες τους και τις μοιράζονται με το κοινό.

Στόχοι της διοργάνωσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Ψωµιού:

> Προβολή και αναβάθμιση της τέχνης του «ζυμαριού και του πλάθειν» στην Ελλάδα, μέσω ενός διαγωνισμού που
απευθύνεται σε επαγγελματίες, αλλά και μαθητευόμενους αρτοποιούς.
> Εξερεύνηση, εντοπισμός και παρουσίαση των παραδοσιακών και σύγχρονων δυνατοτήτων της δημιουργίας
αρτοσκευασμάτων στο φούρνο.
> Ανάδειξη, προβολή και επιβράβευση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την επαγγελματική άμυλα των διαγωνιζομένων.
> ∆ημιουργία ενός σημείου αναφοράς και γνώσης, ενός κόμβου επικοινωνίας και μάθησης για «μικρούς» και «μεγάλους» αρτοποιούς,
μελλοντικούς αρτοποιούς, προμηθευτές και εμπόρους του κλάδου.
> ∆ημιουργία της δεύτερης Εθνικής Ομάδας Αρτοποιίας με σκοπό τη συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς στο πλαίσιο ανάλογων
εκθέσεων αρτοποιίας, προκειμένου να αναδειχθούν οι ποικιλίες και τα είδη του ελληνικού ψωμιού.
> Καθιέρωση μιας διοργάνωσης εθνικού -και όχι μόνο- επιπέδου που να συνιστά πηγή δημιουργίας για καινούριες τάσεις, να συμβάλει
στην επαγγελματική πρόοδο του κλάδου και να αποτελεί συντεχνιακή παρακαταθήκη για τις μέλλουσες γενεές αρτοποιών στην Ελλάδα.

Παράλληλες εκδηλώσεις
Ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επαγγελματιών
του κλάδου, θα πλαισιώσει την ARTOZYMA 2020:
• 4o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ψωμιού

•
•
•
•
•
•
•

Πανελλήνιος ∆ιαγωνισμός Ζαχαροπλαστικής
Free From… Forum
Ετήσια Συγκέντρωση Προέδρων Σωματείων Αρτοποιών Ελλάδας
Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδας
Seminars
Workshops
Master Classes

free from… forum
Οι τροφές χωρίς ζάχαρη, χωρίς γλουτένη ή χωρίς λακτόζη είναι οι νέες καταναλωτικές τάσεις που διαμορφώνουν πλέον
τα ράφια των σουπερμάρκετ αλλά και των αρτοζαχαροπλαστείων.
Η υιοθέτηση των νέων τάσεων για μία πιο υγιεινή διατροφή είναι ο βασικός λόγος της διοργάνωσης του φόρουμ που στόχο
έχει να παρέχει την κατάλληλη ενημέρωση και τεχνογνωσία σε επαγγελματίες της αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, εστίασης
αλλά και λιανικού εμπορίου για τη σωστή χρήση των υλικών που δεν περιέχουν ζάχαρη, γλουτένη, λακτόζη ή και
οποιοδήποτε άλλο συστατικό που επηρεάζει σχετικά «αρνητικά» την υγεία των καταναλωτών.
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ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
& ΥΛΙΚΑ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΖΑΧΑΡΩ∆Η

ΣΟΚΟΛΑΤΟΕΙ∆Η

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ
& ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΕΙ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
& ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΣΚΕΥΗ
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

κόστος συµµετοχής
στεγασμένος

ΧΩΡΟΙ & ΟΨΕΙΣ

ΤΥΠΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

Χώρος με 1 όψη

τύπος 1

85,00 €/μ2

Χώρος με 2 όψεις

τύπος 1

94,00 €/μ2

Χώρος με 3 όψεις

τύπος 1

102,00 €/μ2

Χώρος με 4 όψεις

τύπος 1

110,00 €/μ2

τύπος 2

19,00 €/μ2

∆ομή περιπτέρου (πλέον του χώρου τύπου 1)

ΤΥΠΟΣ

1
ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Το ενοίκιο χώρου χωρίς εξοπλισμό περιλαμβάνει: Οριοθετημένο χώρο σε ίχνος εδάφους
και καθαριότητα.
∆εν συμπεριλαμβάνεται παροχή και σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος.
Το κόστος σύνδεσης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ανέρχεται σε 22 €/kw.
Αυτή η δομή περιπτέρου (πλέον του χώρου τύπου 1)
περιλαμβάνει: ∆ιαχωριστικά, μετόπη με την επιγραφή του
εκθέτη, αριθμό stand, μία πρίζα/16τ.μ., δέκα ηλεκτρικά
σπότ/16τ.μ., 1 γραφείο, 1 τραπεζάκι, 3 καρέκλες,
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

ΤΥΠΟΣ

2
ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

55,00 €/μ2
100,00 €

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

• από 24-49 τ.μ. έκπτωση 10%
• από 50-99 τ.μ. έκπτωση 15%
• από 100 τ.μ. και άνω έκπτωση 20%

Στις παραπάνω τιµές δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ 24%

Παροχές
στους εκθέτες

Στην τιμή ενοικίασης περιλαμβάνονται:
• Συμμετοχή στις Β2Β συναντήσεις με τους Hosted Buyers (ανεξαρτήτως τ.μ.)
• ∆ιάθεση των χώρων της έκθεσης για την προετοιμασία, λειτουργία και αποξήλωση
• Καινούρια μοκέτα σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους
• Καθαριότητα και γενική φύλαξη
• Γραμματειακή υποστήριξη εκθετών
• ∆ωρεάν WiFi σε όλους τους χώρους της έκθεσης
• Πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο με ιατρό
• ∆ωρεάν δελτία εμπορικών επισκεπτών και κάρτες ελεύθερης εισόδου εκθετών
• ∆ωρεάν στάθμευση στους χώρους του εκθεσιακού κέντρου για εκθέτες και επισκέπτες

Hμερομηνία
Σάββατο 22 - ∆ευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020
∆ιάρκεια
3 ημέρες
Ωρες λειτουργίας
Σάββατο & Κυριακή 10:00-20:00,
∆ευτέρα 10:00-18:00.

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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Π. 13, 14, 15

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΘ ΗΕLEXPO
ADMINISTRATION BUILDING
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ”
CONFERENCE CENTER “N. GERMANOS”
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ”
CONFERENCE CENTER “I. VELLIDIS”
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ "ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ"
'EMILIOS RIADIS' MULTIPURPOSE HALL
EΣΤΙΑΤΟΡΙΟ I RESTAURANT
IΑΤΡΕΙΟ I FIRST AID

Π. 8, 9, 10, 12, 16
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Hosted Buyers Point

Γραµµατεία Artozyma
Artozyma Secretariat

∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ME THN YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

HELLENIC FEDERATION
ΟF BAKERS

ME ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

EΠΙΣΗΜΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

EΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γραμματεία
Artozyma / Secretariat
Τ: +302310 291135
F: +302310 291692

Email: artozyma@helexpo.gr - http://artozyma.helexpo.gr

FOLLOW US ON

