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Όλος ο κόσμος της ελαιοκομίας  

σε ένα Φεστιβάλ 

Ο  Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαμάτας, σε συνέχεια της περσινής πρώτης επιτυχημένης 

διοργάνωσης, οργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ελαιόλαδου και Ελιάς στην Καλαμάτα 

(εκθεσιακό & συνεδριακό κέντρο ξενοδοχείου Elite) από Παρασκευή 15 έως Κυριακή 17 Απριλίου 

2016. Το Φεστιβάλ στηρίζουν ως συνδιοργανωτές η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Επιμελητήριο 

Μεσσηνίας ενώ έχει τεθεί ήδη υπό την αιγίδα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.  

Για τους επαγγελματίες του τομέα του ελαιοκομικού τομέα, το Φεστιβάλ επιδιώκει να αποτελεί ως 

τόπο συνάντησης, επιμόρφωσης και πληροφόρησης όλων των εμπλεκομένων σχετικά με: 
 τις εξελίξεις στον τομέα της παραγωγής,  
 των μηχανημάτων, του εξοπλισμού, των νέων τεχνολογιών,  
 της νέας νομοθεσίας, της τυποποίησης, της προώθησης, της υγιεινής και της ασφάλειας του 

λαδιού και της ελιάς  
 τις νέες τάσεις και προοπτικές στον τομέα σε διεθνές επίπεδο  

 
Για τους καταναλωτές είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουν τις ποικιλίες ελαιόλαδου και 
ελιάς που παράγονται στην Ελλάδα και προιόντα που βασίζονται σ΄αυτά όπως πάστες ελιάς, 
λαδόξιδα, καλλυντικά κ.λ.π. 
 

 

Οι επιμέρους δράσεις του φεστιβάλ περιλαμβάνουν: 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
με σκοπό την συνάντηση, ενημέρωση και πληροφόρηση όλων των εμπλεκομένων στον τομέα του 

ελαιολάδου και της ελιάς για τις εξελίξεις σχετικά με τάσεις ελαιοκομίας διεθνώς και του σύγχρονου 

μάρκετινγκ. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
με σκοπό την επιμόρφωση ελαιοκαλλιεργητών, ελαιοτριβαίων, τυποποιητών, καταναλωτών και 

επαγγελματιών της εστίασης και του τουρισμού. 

ΕΚΘΕΣΗ   

προϊόντων, εξοπλισμού και υπηρεσιών σχετικών με τον τομέα της ελαιοκαλλιέργειας, της 

μεταποίησης και εμπορίας ελιάς και ελαιόλαδου 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

Διοργάνωση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού ποιότητας & συσκευασίας εξαιρετικά παρθένου 

ελαιολάδου  
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Layout Εκθεσιακού χώρου (ξενοδοχείο Elite) 

 

Ο στεγασμένος εκθεσιακός χώρος των 600 τ.μ. περιλαμβάνει περίπτερα εκθετών και τραπέζια που 

προορίζονται κυρίως για μικρούς παραγωγούς και τυποποιητές 

Επίσης διατίθεται υπαίθριος εκθεσιακός χώρος συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. 

ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ τ.μ. 

Π1 7,0 

Π2 5,5 

Π3 15,5 

Π4 13,0 

Π5, Π6 10,0 

Π7, Π8, Π9, Π10, 
Π11, Π12 

11,0 

Π13, Π14 6,5 

Π15 14 

Π16 6,0 

Π17 15 

Π18, Π19, Π20, Π21, 
Π22, Π23, Π24, Π25, 
Π26, Π27, Π28, Π29 

 
7,0 

Π 30 6,0 

 

 

πληροφορίες,  

κλείσιμο περιπτέρων: 

ΑΝΕΛΙΞΗ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

Γιώργος Βασιλόπουλος 

τηλ. 27210 62151 / 6944342923 

info@anelixi.net.gr 

Κόστος  περιπτέρων στεγασμένου χώρου: 50 € / τ.μ.   

και τραπεζιών: 170 € / τραπέζι 

Κόστος  περιπτέρων υπαίθριου χώρου: 20 € / τ.μ.   

 

Τα γωνιακά περίπτερα Π1, Π6, Π7, επιβαρύνονται  

με επιπλέον κόστος 10% και τα Π18, Π30 με 15%. 

 

Περιλαμβάνονται: 

Α. στα  περίπτερα                Β. στα τραπέζια 

- ένα τραπέζι 1,80 x 0,30 μ.            - ένα τραπέζι 1,80 x 0,60 μ. 

- δύο καρέκλες                                - δύο καρέκλες 

- μία παροχή ρεύματος 220V 

 

Όλοι οι εκθέτες θα αναφέρονται στον κατάλογο της έκθεσης με το 

λογότυπό τους και μικρό κείμενο παρουσίασης. 

Παρέχεται η δυνατότητα διαφημιστικής καταχώρησης ολοσέλιδης 

τετράχρωμης στον κατάλογο της έκθεσης και του φεστιβάλ με κόστος 

για τους εκθέτες 90 € και για μη εκθέτες 120 €. Οι εσωτερικές σελίδες 

των εξώφυλλων επιβαρύνονται κατά 20% και το οπισθόφυλλο κατά 

40%. 

Για έγκαιρη κλείσιμο περιπτέρου ή τραπεζιού έως 4 Μαρτίου  

παρέχεται έκπτωση 10% 

Σημείωση:  

Όλα τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με τον νόμιμο Φ.Π.Α. 

Τρόπος πληρωμής: 50% προκαταβολή με τη δήλωση συμμετοχής 

και εξόφληση το αργότερο έως 31 Μαρτίου.  


