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Οργάνωση

ARTOZYMA 2022

TO ΑΛΕΥΡΙ KAI H ZAXAΡH
EXOYN THN TIMHTIKH TOYΣ
H ARTOZYMA είναι το κλαδικό εκθεσιακό γεγονός
που για 10η φορά συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του
επιχειρηµατικού κόσµου της αρτοποιίας και της
ζαχαροπλαστικής.
Φιλοξενεί τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις πρώτων
υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, συσκευασίας
και εξοπλισµού, ενώ παράλληλα, µέσα από
πρωτότυπα θεµατικά αφιερώµατα και πολυάριθµες
εκδηλώσεις, αναδεικνύει τις σύγχρονες τάσεις που
επικρατούν στον κλάδο.

b2b meetings
Το επαγγελµατικό προφίλ της έκθεσης
διασφαλίζεται από τις στοχευµένες
επιχειρηµατικές συναντήσεις τύπου b2b
µεταξύ εκθετών και αγοραστών από την
Ελλάδα και το εξωτερικό.

seminars, workshops,
master classes
Η ARTOZYMA είναι ένα τριήµερο γιορτής
γεµάτο χρώµα, δράσεις, seminars, workshops,
master classes και πολλά άλλα!

Στα show room των εκδηλώσεων
παρουσιάζονται τα πιο ευφάνταστα
δηµιουργήµατα από τους νέους δηµιουργούς
που καινοτοµούν και οι εκθεσιακοί φούρνοι
«καπνίζουν» τις µυρωδιές του φρέσκου ψωµιού.
Την ίδια ώρα «τρέχουν» κορυφαία παράλληλα
γεγονότα, όπως το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα
Ψωµιού και ο Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός
Ζαχαροπλαστικής.

H Artozyma 2020 µε µια µατιά
Στο 4ο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ψωµιού
διαγωνίστηκαν συνολικά έξι τετραµελείς
οµάδες που επιλέχθηκαν από ολόκληρη τη
χώρα, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε η
Πελοπόννησος. Από το συγκεκριµένο
Πρωτάθληµα, προέκυψε και η Εθνική
οµάδα Αρτοποιίας µε τους 8 καλύτερους
αρτοποιούς των 6 οµάδων. Στην κριτική
επιτροπή ήταν και ο ιδρυτής και πρόεδρος
του Coupe du Monde de la Boulangerie
(παγκόσµιο πρωτάθληµα αρτοποιίας) κ.
Christian Vabret.

Το Ψωµί Πινακωτής
τιµώµενο ψωµί
του 4ου Πρωταθλήµατος
Μνήµες από ξυλόφουρνους, γιαγιάδες, οσµές και
γεύσεις που χάθηκαν, ξαναγύρισαν στους φούρνους
της γειτονιάς, µε την ελπίδα να ξαναζωντανέψει ο
πολιτισµός της παράδοσής µας µέσα από ”τον άρτον
ηµών το επιούσιον” και µε πυξίδα το “όποιος κόβει τις
ρίζες δεν κόβει καρπούς”.

Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Ζαχαροπλαστικής
Με την υπογραφή κορυφαίων pastry chefs διεθνούς φήµης πραγµατοποιήθηκε ο 1ος Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός
Ζαχαροπλαστικής που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Artozyma.
Κορυφαίοι και αναγνωρισµένοι σε διεθνές επίπεδο pastry chefs βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη για να συµµετέχουν
στην κριτική επιτροπή που ανέδειξε τις πιο γλυκές δηµιουργίες και την τέχνη της ζαχαροπλαστικής, τόσο στην
µαθητική όσο και στην επαγγελµατική κατηγορία. Ήταν, µάλιστα, η πρώτη φορά που ένας τέτοιος διαγωνισµός
πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα στα πρότυπα ανάλογων ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Ηµερίδα Free From…
ανέδειξε τα µυστικά και τις αλήθειες για τα προϊόντα «χωρίς»
σε επαγγελµατίες της γαστρονοµίας και ανέλυσε τους
ασφαλείς τρόπους παρασκευής και διάθεσής τους στον τελικό
καταναλωτή.

Τα (+) και τα (-) στην αρτοποιία
& ζαχαροπλαστική
Ανέλυσαν στην οµώνυµη επιστηµονική ηµερίδα οι τεχνολόγοι
τροφίµων που βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία µε τις
παραγωγικές δυνάµεις του τοµέα αρτοζαχαροπλαστικής και
διοργανώνουν ανάλογες δράσεις στο πλαίσιο της Artozyma.

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
& ΥΛΙΚΑ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΖΑΧΑΡΩΔΗ

ΣΟΚΟΛΑΤΟΕΙΔΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ
& ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
& ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΣΚΕΥΗ
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

κόστος συµµετοχής
στεγασµένος

ΧΩΡΟΙ & ΟΨΕΙΣ

ΤΥΠΟΣ

Χώρος με 1 όψη

τύπος 1

Χώρος με 2 όψεις

τύπος 1

Χώρος με 3 όψεις

τύπος 1

Χώρος με 4 όψεις

τύπος 1

Δομή περιπτέρου (πλέον του χώρου τύπου 1)

ΤΥΠΟΣ

1
2

ΤΥΠΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

85,00
94,00
102,00
110,00
19,00

τύπος 2

€/μ2
€/μ2
€/μ2
€/μ2
€/μ2

Το ενοίκιο χώρου χωρίς εξοπλισμό περιλαμβάνει: Οριοθετημένο χώρο σε ίχνος εδάφους
και καθαριότητα.
Δεν 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: Διαχωριστικά, 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.

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ 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.)
• Διάθεση των χώρων της έκθεσης για την προετοιμασία, λειτουργία και αποξήλωση
• Καινούρια μοκέτα σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους
• Καθαριότητα και γενική φύλαξη
• Γραμματειακή υποστήριξη εκθετών
• Δωρεάν WiFi σε όλους τους χώρους της έκθεσης
• Πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο με ιατρό
• Δωρεάν δελτία εμπορικών επισκεπτών και κάρτες ελεύθερης εισόδου εκθετών
• Δωρεάν στάθμευση στους χώρους του εκθεσιακού κέντρου για εκθέτες και επισκέπτες

Hμερομηνία
Σάββατο 2 - Δευτέρα 4 Aπριλίου 2022
Διάρκεια
3 ημέρες
Ωρες λειτουργίας
Σάββατο & Κυριακή 10:00-20:00,
Δευτέρα 10:00-18:00.

ΔΙΕΘΝΗΣ 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. 12, 13
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Hosted Buyers Point

Γραμματεία / Secretariat Artozyma

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γραµµατεία Artozyma
Artozyma Secretariat

FOLLOW US ON

Τ: +302310 291135

Email: artozyma@helexpo.gr - http://artozyma.helexpo.gr
ME THN YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ME ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

EΠΙΣΗΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

EΠΙΣΗΜΟΣ
ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

EΠΙΣΗΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ

