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∆ΙΕΘΝEΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Τ Υ ΕΚΘΕΣΗ!
Ασχολείσαι µε την κτηνοτροφία και την πτηνοτροφία;
Τότε, το µοναδικό σηµείο συνάντησης αυτού του κλάδου σε προσκαλεί να έρθεις.
Η Zootechnia είναι η µοναδική εξειδικευµένη διοργάνωση στον τοµέα των παραγωγικών ζώων
στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, η οποία θα πραγµατοποιηθεί για 12η φορά,
από τις 2 Φεβρουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου του 2023 στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό
Κέντρο Θεσσαλονίκης.
Στη 12η διοργάνωση, θα παρευρεθούν µεγάλες επιχειρήσεις της κτηνοτροφίας-πτηνοτροφίας
και θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο αγγίζοντας ποικίλα θέµατα, όπως
τα πιο σηµαντικά είδη παραγωγικών ζώων, τα µηχανήµατα, τον εξοπλισµό, τις υπηρεσίες αλλά
και αποτελέσµατα ερευνών.
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Η Zootechnia του 2023 αναµένεται να συνεχίσει την ανοδική πορεία που κατέγραψε η αντίστοιχη
έκθεση του 2019, η οποία αναδείχθηκε στην καλύτερη όλων των εποχών, µε ρεκόρ συµµετοχής
εκθετών.
Ενδεικτικό της εντεινόµενης διεθνοποίησης της Zootechnia είναι ότι στην τελευταία της διοργάνωση παρουσίασε αύξηση των ξένων εµπορικών επισκεπτών κατά 30%, ενώ οι ξένοι εκθέτες
(άµεσοι και έµµεσοι) εκπροσώπησαν 40 χώρες.
Με διεθνείς και εγχώριες συµµετοχές, η έκθεση αποτελεί πόλο έλξης κτηνοτρόφων και πτηνοτρόφων, επιχειρήσεων, φορέων του κλάδου από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και πλήθος άλλων χωρών.
Νέες ιδέες, νέες τεχνολογίες και νέοι άνθρωποι, µε ενδιαφέρον για τον τοµέα τους, συναντιούνται
και δηµιουργούν το ιδανικό µίγµα της επαγγελµατικής ευκαιρίας, την οποία θα βρείτε µόνο στη
Zootechnia.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
• Μηχανήµατα και εξοπλισµός Κτηνοτροφίας - Πτηνοτροφίας
• Μηχανήµατα επεξεργασίας - συντήρησης - µεταποίησης - συσκευασίας κτηνοτροφικών,
πτηνοτροφικών προϊόντων
• Φάρµακα
• Ζωοτροφές - Πρώτες Ύλες
• Ζώα (βοοειδή, χοίροι, αιγοπρόβατα, πουλερικά, κ.ά.)
• Αξεσουάρ και εφόδια
• Οργανισµοί - Υπηρεσίες

• Κλαδικές Εκδόσεις, Οικονοµικός Τύπος
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17.011 τ.µ.

991

εκθέτες από 40 χώρες

εκθεσιακών χώρων

2019
49.853

επισκέπτες από 26 χώρες

30%

αύξηση ξένων και Ελλήνων
εµπορικών επισκεπτών
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Η αυγοπαραγωγός ορνιθοτροφία αποτελεί έναν από τους πιο δυναµικούς κλάδους της εγχώριας κτηνοτροφίας
µε συνεχή εξέλιξη τόσο στον τοµέα του κτηνοτροφικού εξοπλισµού όσο και της εφαρµοσµένης διατροφής.
Το αυγό είναι µια πλήρης τροφή ζωικής προέλευσης, καθώς σε ελάχιστη µάζα περικλείει πλήθος απαραίτητων,
για τη διατροφή του ανθρώπου, συστατικών όπως απαραίτητα λιπαρά οξέα, βιταµίνες, πρωτεΐνες,
καροτενοειδή, µέταλλα και ιχνοστοιχεία και αποτελεί την πληρέστερη και φτηνότερη τροφή για τον καταναλωτή.
Στην έκθεση Zootechnia 2023, το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας και το Εργαστήριο ∆ιατροφής του Τµήµατος
Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανενεπιστηµίου Θεσσαλονίκης θα αναδείξουν το
ελληνικό αυγό µέσα από την µακρόχρονη ερευνητική τους εµπειρία τόσο στην ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων
αυγού όσο και την υιοθέτηση ορθών πρακτικών εκτροφής.
Σε συνεργασία µε την εταιρεία ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε., που πρωτοπορεί στην ελληνική αγορά στην κατασκευή
µεταλλικών κατασκευών θα παρουσιαστεί µια νέα ολοκληρωµένη πρόταση ορνιθώνα δυναµικότητας 300
ορνίθων ο οποίος βασιζόµενος στη λογική κατασκευών LEGO µπορεί να επεκταθεί σε απεριόριστο µέγεθος.
Η κατασκευή αυτή θα ενσωµατώνει όλη την σύγχρονη τεχνολογία εκτροφής σε συνδυασµό µε ελάχιστο
λειτουργικό κόστος.
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Συνέδρια - Παράλληλες εκδηλώσεις
Στο πλαίσιο της Zootechnia πλούσιο είναι το πρόγραµµα των στοχευµένων παράλληλων εκδηλώσεων,
µε αιχµή του δόρατος την καινοτοµία και την ανάπτυξη.
Στην 12η της διοργάνωση η έκθεση θα φιλοξενήσει το PET FESTIVAL,
αλλά και το Σαλόνι Αλόγου.
Στοχευµένες παράλληλες εκδηλώσεις για την κτηνοτροφία και την πτηνοτροφία, αλλά και ηµερίδες
µε ενδιαφέροντα αντικείµενα πραγµατοποιούνται σε κάθε Zootechnia, µε τη συµµετοχή
σηµαντικών οµιλητών από τους δυο κλάδους.

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΧΩΡΟΙ & ΟΨΕΙΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ 1 ΟΨΗ
∆ΟΜΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 1)
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΘΕΣΕΙΣ ΧΟΙΡΩΝ-ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΤΥΠΟΣ
ΤΥΠΟΣ 1
ΤΥΠΟΣ 2
ΑΝΑ ΘΕΣΗ
ΑΝΑ ΘΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ
85,00 €/µ2
19,00 €/µ2
530,00 €
770,00 €
47,00 €/µ2

ΤΥΠΟΣ 1 ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

∆ιατίθεται χώρος σε ίχνος εδάφους συµπεριλαµβανοµένης της γενικής καθαριότητας. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η παροχή και η σύνδεση ρεύµατος.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο έντυπο Ο∆ΗΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΤΥΠΟΣ 2 ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Περιλαµβάνει: διαχωριστικά, µετόπη µε την επιγραφή του εκθέτη, αριθµό του stand, µοκέτα, 1 γραφείο, 1 τραπεζάκι, 3
καρέκλες, γενική καθαριότητα και ανά 12 τ.µ. µια πρίζα, δέκα ηλεκτρικά σποτ ανά 12 τ.µ., κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΘΕΤΗ 115,00 €
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ /
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ /

Με επιταγές / Κατάθεση µετρητών / Με πιστωτική - χρεωστική κάρτα

Από 64-95 τ.µ., έκπτωση 10% / Από 96 τ.µ. και άνω, έκπτωση 15% / Οι εκπτώσεις αφορούν το ενοίκιο χώρου (Τύπος 1)

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ
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 / Καινούργια 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

Στις παραπάνω τιµές δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ 24%.

KAΤΟΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΕΡ. 3 / Ζώα παραγωγής
ΠΕΡ. 4, 5 / Pet Festival
ΠΕΡ. 2, 17 / Horse Saloon
ΠΕΡ. 7, 8, 9, 10 / Ζωοτροφές, κτηνιατρικά φάρµακα, εργαλεία,
Υπηρεσίες, Τύπος
ΠΕΡ. 12, 13, 14, 15 / Μηχανήµατα & εξοπλισµοί
κτηνοτροφίας - πτηνοτροφίας
ΠΕΡ. 16 / Μηχανήµατα & εξοπλισµοί κτηνοτροφίας
πτηνοτροφίας, ζωοτροφές, κτηνιατρικά φάρµακα & εργαλεία

ΓΡΑΦΕΙΑ ∆ΕΘ ΗΕLEXPO

Ωράριο λειτουργίας:
Πέµπτη / Παρασκευή / Kυριακή
10:00 - 19:00
Σάββατο
10:00 - 20:00

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
“Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ”
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
“Ι. ΒΕΛΛΙ∆ΗΣ”
ΙΑΤΡΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Μία θέση δωρεάν parking για όλους τους εκθέτες
Το ∆ιεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο της ∆ΕΘ HELEXPO βρίσκεται στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης, µε εύκολη πρόσβαση από κάθεσηµείο της πόλης και εξυπηρέτηση από όλα
τα µέσα µεταφοράς. Με εµπορικές και καταναλωτικές εκθέσεις που πραγµατοποιούνται µε επιτυχία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σε εκθεσιακούς χώρους ευρωπαϊκών προδιαγραφών,
αποτελεί τον σηµαντικότερο φορέα διοργάνωσης εκθέσεων στην Ελλάδα από το 1926. Εκεί που χτυπά η ιστορία της πόλης, δίπλα στο Βυζαντινό και στο Αρχαιολογικό µουσείο, τα ∆ιεθνή
Συνεδριακά Κέντρα της ∆ΕΘ HELEXPO προσελκύουν πλήθος συνεδριακών δραστηριοτήτων.

Γραµµατεία Zootechnia / Secretariat

FOLLOW US ON

Τ: +302310 291101, 2310 291545
F: +302310 291551
Email: zootechnia@helexpo.gr
http://zootechnia.helexpo.gr
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

EΠΙΣΗΜΟΣ
ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α

ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ
ΠΑΡΟΧΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

