Media Kit
Έντυπη και Ηλεκτρονική Προβολή στην
Αγορά του Κρέατος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η O.MIND CREATIVES με πολυετή επιτυχημένη πορεία
στην έκδοση επαγγελματικών-κλαδικών περιοδικών
καταφέρνει με ένα επιτελείο έμπειρων και ικανών
στελεχών να διεισδύει σε ιδιαίτερα απαιτητικές
αγορές της ελληνικής οικονομίας και να λειτουργεί ως
«συνδετικός κρίκος» ανάμεσα σε επαγγελματίες και
επιχειρήσεις, πελάτες και προμηθευτές. Τα έντυπα και
ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτει η O.MIND CREATIVES,
αποτελούν πηγή έγκυρης ενημέρωσης και μεταφοράς
γνώσης, αλλά και σημαντικό επικοινωνιακό «εργαλείο»
στοχευμένης εταιρικής προβολής που κάθε επιχείρηση
μπορεί να αξιοποιήσει και να επωφεληθεί για να
εισέλθει σε νέες αγορές, να αυξήσει τις πωλήσεις της,
να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα και τη φήμη της,
να προσελκύσει νέους πελάτες, να γνωστοποιήσει και
να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και
να καθιερωθεί ακόμη και ως ηγέτιδα στο είδος της.

www.omind.gr

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
Στην αγορά της βιομηχανίας και λιανικής πώλησης του κρέατος
και των προϊόντων του, το πιο διαδεδομένο μέσο ενημέρωσης που
έχει καθιερωθεί στις συνειδήσεις των επαγγελματιών του χώρου
είναι το περιοδικό MEAT PLACE, το οποίο από το 2010, αποτελεί
σταθερά, την κύρια πηγή ενημέρωσης για όλα τα θέματα που
απασχολούν τον κλάδο δίνοντας ταυτόχρονα αποτελεσματικές
λύσεις και καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που βοηθούν
τις επιχειρήσεις να διαφοροποιηθούν, να εξελιχθούν και να
προσαρμοστούν στις σύγχρονες προκλήσεις που επιτάσσει η νέα
πραγματικότητα στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Ακολουθούν οι τρόποι εταιρικής προβολής που βασίζονται στο
σύγχρονο μάρκετινγκ του διαφημιστικού δικτύου που έχει αναπτύξει
το περιοδικό MEAT PLACE με την έντυπη έκδοση και τα ηλεκτρονικά
μέσα που διαθέτει, και προτείνει η O.MIND CREATIVES στις
επιχειρήσεις να επιλέξουν ή και να συνδυάσουν επενδύοντας στην
ενίσχυση του εταιρικού τους προφίλ και διεκδικώντας ένα ακόμη
ευρύτερο πελατολόγιο που κινείται στην αγορά του κρέατος.
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Οι εταιρείες που αποφασίζουν να προβάλλουν
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με εταιρική
διαφήμιση στο περιοδικό MEAT PLACE, επιλέγουν
ταυτόχρονα να κάνουν μια δυναμική παρουσίαση
στους πελάτες που πραγματικά τις ενδιαφέρουν
μέσα από μία πολυτελή πολυσέλιδη έκδοση,
μεγάλου φορμάτ εκτύπωσης και σε illustration
χαρτί, που αναδεικνύει με ποιότητα και σοβαρότητα
τη διαφημιστική τους καμπάνια κινώντας το
ενδιαφέρον των αναγνωστών.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

MEAT PLACE:

· 8 τεύχη ανά έτος
· έκδοση κάθε 45 ημέρες
· 7.000 τιράζ
· κυκλοφορεί από το 2010
Αποδέκτες του MEAT PLACE

75

¤ïéðÛ÷ ëáôèçïòÝå÷

Το τιράζ του περιοδικού με 7.000 αντίτυπα
ανά έκδοση, διανέμεται στους αποδέκτες του,
μέσω ΕΛΤΑ και μοιράζεται στα μεγαλύτερα
συνέδρια και τις σημαντικότερες εκθέσεις της
αγοράς. Οι δυνατότητες διαφήμισης ποικίλουν
σε διαστάσεις και συχνότητα, ανάλογα με τις
ανάγκες των διαφημιζόμενων. Το MEAT PLACE,
με το κύρος και τη γοητεία της έντυπης έκδοσής
του, καθιερώθηκε ως ένα αποτελεσματικό μέσο
στοχευμένης διαφήμισης που δίνει τη δυνατότητα
και την ευκαιρία στις εταιρείες να απολαμβάνουν
και πλήθος δωρεάν ηλεκτρονικών παροχών -σε
συνδυασμό με την έντυπη διαφήμιση που θα
επιλέξουν- ανοίγοντας ουσιαστικά ένα ακόμα
«παράθυρο» στον επιχειρηματικό κόσμο με
πολλαπλά οφέλη.
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«100% MEAT PLACE»: 10 χρόνια προσφέρουµε µόνο το καλύτερο!
-

-

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε.
Ο Δημήτριος Δράκος νέος διευθυντής πωλήσεων του βιομηχανικού τομέα

O

κ. Δημήτριος Δράκος είναι από τις
αρχές Ιανουαρίου το νέο στέλεχος
της Χρονογραφικής Α.Ε., αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του διευθυντή πωλήσεων του Βιομηχανικού Τομέα. Με σπουδές
στο χώρο των τροφίμων, έχει εργαστεί τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια ως διευθυντής
πωλήσεων σε γνωστή εταιρία του χώρου,
με αντικείμενο τον βιομηχανικό εξοπλισμό.

2010 - 2020

Στο MEAT PLACE δήλωσε αποκλειστικά πως
με όπλο την εμπειρία που διαθέτει, έχει ως
σκοπό να διεισδύσει σε πολύ μεγαλύτερο
βαθμό τη Χρονογραφική Α.Ε. στο χώρο της
βιομηχανίας και των τροφίμων με νέες συνεργασίες, οίκους και προϊόντα. Τόνισε δε,
πως: «Θέλουμε να δώσουμε ολοκληρωμένη
λύση στους συνεργάτες μας που ασχολού-

νται με την τυποποίηση του κρέατος από τη συσκευαστική μηχανή
έως το τέλος της γραμμής», αφού
έως τώρα η Χρονογραφική Α.Ε.
διέθετε λύσεις, μόνο για μετά τη
συσκευαστική γραμμή (όπως ζύγιση, ετικετοποίηση, έλεγχο μετάλλων και ξένων σωματιδίων).
Ενώ, δεν παρέλειψε να αναφέρει πως: «Σε εμάς, οι συνεργάτες μας θα βρουν την ολοκληρω
μένη λύση της εφαρμογής και όχι
απλά την πώληση ενός συσκευαστικού μηχανήματος ή ένα σύμπλεγμα μηχανημάτων». Συμπληρώνοντας τέλος, ότι για το
σκοπό αυτό ο Βιομηχανικός Τομέας και θα
απαρτίζεται πλέον τόσο από εξειδικευμένα
και έμπειρα στελέχη στο τμήμα των πωλή-

-

σεων, όσο και από καταρτισμένη γραμματεία και φυσικά άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό
προσωπικό.

-

VOULTHERM – Κ. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Αξιόπιστη παρακολούθηση θερμοκρασίας με το Testo 174T starter set

« Αφ ι έρ ω µ α σ τ α 1 0 χ ρ ό ν ι α
& 1 0 0 τ εύ χ η τ ο υ π ερ ι ο δ ι κ ο ύ σ α ς »
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εκινήστε τώρα την αξιόπιστη παρακολούθηση θερμοκρασίας
με το συμβατό με HACCP Testo
174T starter set.

λυτα εξοπλισμένοι για να εντοπίσετε πιθανές αποκλίσεις θερμοκρασίας και να λάβετε αμέσως τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης:

Θα θέλατε να παρακολουθείτε τη θερμοκρασία των τροφίμων σε χώρους ψύξης,
κατάψυξης και αποθήκευσης, καθώς και
κατά τη μεταφορά, συνεχώς, αξιόπιστα και
διακριτικά; Ένα καταγραφικό συχνά δεν
επαρκεί για την αξιόπιστη παρακολούθηση
της θερμοκρασίας.
Με το Testo 174 T starter set, είστε από-

• 3 καταγραφικά θερμοκρασίας Testo 174T
• Διεπαφή USB για προγραμματισμό και
ανάγνωση των καταγραφικών
• Λογισμικό ComSoft Basic για γρήγορο
προγραμματισμό και ανάλυση δεδομένων
• Πρωτόκολλο βαθμονόμησης
• Βάση τοίχου
• 6 μπαταρίες λιθίου CR2032

-

Για περισσότερες πληροφορίες:
VOULTHERM – Κ. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Website: www.voultherm.gr
E-mail: info@voultherm.gr
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ON-LINE ΕΚΔΟΣΗ

MEAT PLACE:

· 18.000 αναγνώστες
· Κρεοπωλεία, Βιομηχανίες
Κρέατος, Αγοραστές, Έμποροι
· Κτηνίατροι, Τεχνολόγοι
τροφίμων

Κάθε τεύχος που εκδίδεται και διανέμεται, στη
συνέχεια αποστέλλεται ηλεκτρονικά με e-mail
σε περισσότερους από 18.000 αποδέκτες σε
Ελλάδα και εξωτερικό, ώστε να μπορούν να το
διαβάσουν και ηλεκτρονικά. Με αυτόν τον τρόπο
οι διαφημιζόμενες εταιρείες, απολαμβάνουν
τη μεγιστοποίηση της προβολής τους, χωρίς
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, πέραν αυτής της
διαφήμισης που έχουν επιλέξει. Η βάση αποδεκτών
της ηλεκτρονικής αποστολής, έχει πλούσιο
αναγνωστικό κοινό, το οποίο προέρχεται από τους
συνδρομητές του MEAT PLACE, αλλά κυρίως από
τους εγγεγραμμένους επισκέπτες της έκθεσης MEAT
& GRILL DAYS, καθώς και από τους συμμετέχοντες
άλλων event που διοργανώνει όλα αυτά τα χρόνια
η O.MIND CREATIVES με την υποστήριξη του
περιοδικού.

Δείτε εδώ την ηλεκτρονική Έκδοση
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
και ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Στα έντυπα
και ηλεκτρονικά μέσα
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Οι διαφημιζόμενες εταιρείες που συνεργάζονται
με το περιοδικό MEAT PLACE, λαμβάνουν πλήθος
δωρεάν παροχών για τη μέγιστη προβολή των
προϊόντων και υπηρεσιών τους που επιτυγχάνεται
μέσω της δημοσίευσης εταιρικών νέων, ειδήσεων,
ειδικών άρθρων, ανακοινώσεων, προσφορών
και γενικότερα Δελτίων Τύπου. Η επιμέλεια της
ύλης γίνεται από τη συντακτική ομάδα του MEAT
PLACE και δημοσιεύεται στα παρακάτω κανάλια
επικοινωνίας με την αγορά του κρέατος και των
προϊόντων του που διαθέτει το περιοδικό:

¶¦¹º°¹Ä°
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Μ. ΒΟΡΊ∆ΗΣ - Φ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ:
Μια νέα «κανονικότητα» στην καταπολέμηση των παράνομων ελληνοποιήσεων

O

υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης και η υφυπουργός, Φωτεινή
Αραμπατζή ενισχύουν τον μηχανισμό ελέγχου κατά των ελληνοποιήσεων με σκοπό
την πάταξη των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών δημιουργώντας ένα ακόμη εργαλείο
στη μάχη που δίνει η κυβέρνηση κατά του
φαινομένου.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε.
Ο Δημήτριος Δράκος νέος διευθυντής πωλήσεων του βιομηχανικού τομέα

O

κ. Δημήτριος Δράκος είναι από τις
αρχές Ιανουαρίου το νέο στέλεχος
της Χρονογραφικής Α.Ε., αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του διευθυντή πωλήσεων του Βιομηχανικού Τομέα. Με σπουδές
στο χώρο των τροφίμων, έχει εργαστεί τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια ως διευθυντής
πωλήσεων σε γνωστή εταιρία του χώρου,
με αντικείμενο τον βιομηχανικό εξοπλισμό.
Στο MEAT PLACE δήλωσε αποκλειστικά πως
με όπλο την εμπειρία που διαθέτει, έχει ως
σκοπό να διεισδύσει σε πολύ μεγαλύτερο
βαθμό τη Χρονογραφική Α.Ε. στο χώρο της
βιομηχανίας και των τροφίμων με νέες συνεργασίες, οίκους και προϊόντα. Τόνισε δε,
πως: «Θέλουμε να δώσουμε ολοκληρωμένη
λύση στους συνεργάτες μας που ασχολού-

νται με την τυποποίηση του κρέατος από τη συσκευαστική μηχανή
έως το τέλος της γραμμής», αφού
έως τώρα η Χρονογραφική Α.Ε.
διέθετε λύσεις, μόνο για μετά τη
συσκευαστική γραμμή (όπως ζύγιση, ετικετοποίηση, έλεγχο μετάλλων και ξένων σωματιδίων).
Ενώ, δεν παρέλειψε να αναφέρει πως: «Σε εμάς, οι συνεργάτες μας θα βρουν την ολοκληρω
μένη λύση της εφαρμογής και όχι
απλά την πώληση ενός συσκευαστικού μηχανήματος ή ένα σύμπλεγμα μηχανημάτων». Συμπληρώνοντας τέλος, ότι για το
σκοπό αυτό ο Βιομηχανικός Τομέας και θα
απαρτίζεται πλέον τόσο από εξειδικευμένα
και έμπειρα στελέχη στο τμήμα των πωλή-
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σεων, όσο και από καταρτισμένη γραμματεία και φυσικά άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό
προσωπικό.

Αξιόπιστη παρακολούθηση θερμοκρασίας με το Testo 174T starter set
εκινήστε τώρα την αξιόπιστη παρακολούθηση θερμοκρασίας
με το συμβατό με HACCP Testo
174T starter set.

λυτα εξοπλισμένοι για να εντοπίσετε πιθανές αποκλίσεις θερμοκρασίας και να λάβετε αμέσως τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης:

Θα θέλατε να παρακολουθείτε τη θερμοκρασία των τροφίμων σε χώρους ψύξης,
κατάψυξης και αποθήκευσης, καθώς και
κατά τη μεταφορά, συνεχώς, αξιόπιστα και
διακριτικά; Ένα καταγραφικό συχνά δεν
επαρκεί για την αξιόπιστη παρακολούθηση
της θερμοκρασίας.
Με το Testo 174 T starter set, είστε από-

• 3 καταγραφικά θερμοκρασίας Testo 174T
• Διεπαφή USB για προγραμματισμό και
ανάγνωση των καταγραφικών
• Λογισμικό ComSoft Basic για γρήγορο
προγραμματισμό και ανάλυση δεδομένων
• Πρωτόκολλο βαθμονόμησης
• Βάση τοίχου
• 6 μπαταρίες λιθίου CR2032

λογία του ΥπΑΑΤ κινητοποιεί πέντε συνολικά υπουργεία και συγκεκριμένα:
• Οικονομικών με την γενική διεύθυνση τελωνείων, το ΣΔΟΕ και φυσικά την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων (ΑΑΔΕ)
• Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
και Προστασίας του Καταναλωτή
• Προστασίας του Πολίτη με τις υπηρεσίες
της Ελληνικής Αστυνομίας και την Οικονομική Αστυνομία
• Εσωτερικών
• Το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τους εποπτευόμενους φορείς ΕΦΕΤ και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΟΚΚ:

VOULTHERM – Κ. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Ξ

Με τροπολογία λοιπόν του ΥπΑΑΤ, που
ψηφίστηκε την Πέμπτη 2 Απριλίου από τη
Βουλή, προβλέπεται η υποχρεωτική καταγραφή αποθεμάτων αιγοπρόβειου κρέατος και αυγών ανά τρεις ημέρες, με σκοπό
αφενός την απρόσκοπτη, εντατικότερη και
ενδελεχή διεξαγωγή ελέγχων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, αφετέρου την αποτύπωση των πραγματικών αποθεμάτων που
διαθέτει η αγορά προκειμένου να αποφευχθούν ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.
«Υλοποιούμε την προεκλογική δέσμευση
της κυβέρνησης κάνοντας ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στη μάχη που δίνει το ΥπΑΑΤ
για την πάταξη φαινομένων μιμητισμού,
ήτοι παράνομων ελληνοποιήσεων και για
την αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών που
λειτουργούν εις βάρος τόσο των κτηνοτρόφων και παραγωγών μας όσο και των καταναλωτών μας. Σύντομα θα υπάρξει ολοκλη-

ρωμένη νομοθετική παρέμβαση
για τις ελληνοποιήσεις με αυστηροποίηση του
κυρωτικού πλαισίου, επιβολή
προστίμων και
ενιαιοποίηση του
ελεγκτικού μηχανισμού» δήλωσε σχετικά ο
κ. Βορίδης.
Εισηγούμενη
την τροπολογία στη Βουλή η κα. Αραμπατζή επεσήμανε
ότι στόχος της συγκεκριμένης διάταξης είναι «οι ελεγκτικές αρχές του Κράτους, γνωρίζοντας αυτά τα δεδομένα, να αποκτήσουν ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για
να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και κυρίως
τη μάστιγα των ελληνοποιήσεων». Πρόσθεσε δε ότι τη φετινή πασχαλινή περίοδο
πρόκειται να διενεργηθούν οι πλέον αυστηροί και σύνθετοι έλεγχοι στα εισαγόμενα
αμνοερίφια θέτοντας ως στόχο της κυβέρνησης «οι έλεγχοι αυτοί να αποτελέσουν τη
νέα “κανονικότητα” στη χώρα».
Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη τροπο-

Έγκαιρες προμήθειες και σωστή λειτουργία των καταστημάτων για το Πάσχα

-

-

Σ

-

-

Για περισσότερες πληροφορίες:
VOULTHERM – Κ. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Website: www.voultherm.gr
E-mail: info@voultherm.gr
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ύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες για τη σφαγή και εμπορία αμνοεριφίων, θεωρεί ότι υπάρχει επάρκεια και λειτουργικότητα.
Προς αποφυγήν δυσλειτουργιών και με
γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς καλεί τα μέλη της να διευθετήσουν
τις προμήθειές τους, σύμφωνα με την έως
τώρα πρακτική τους.
Ζητά να ακολουθούν τις οδηγίες του
υπουργείου Υγείας και τα «Μέτρα Πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού».
Να αποφεύγονται δηλαδή, τα πολλά άτομα
μέσα στο κατάστημα (1 άτομο ανά 10τ.μ.),
οι υπάλληλοι να φορούν γάντια μιας χρή-

σεως και να πλένουν τα χέρια τους
τακτικά, ενώ κατά
τη χρήση μετρητών
στις συναλλαγές
να υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχο
διάλυμα και να γίνεται επιμελής και
συχνός καθαρισμός
των χεριών, καθώς
και των αντικειμένων κοινής χρήσης.
Ενώ τέλος, καταλήγει πως με τον τρόπο αυτό θα εξυπηρετήσουν οι επαγγελματίες το καταναλωτικό κοινό, προστατεύοντας το σωστά και με
ασφάλεια από τον κορονοϊό. Προς όφελος

πάντα του κοινωνικού συνόλου και διασφαλίζοντας παράλληλα τη σωστή και ποιοτική
διατροφή του.
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· Στην έντυπη έκδοση του MEAT PLACE
· Στο web site www.meatplace.gr με δεκάδες
χιλιάδες users
· Στο 15νθημερο ηλεκτρονικό Newsletter του
περιοδικού με 18.000 αποδέκτες
· Στα social media, FACEBOOK, LINKEDIN,
INSTAGRAM με αναρτήσεις στους χιλιάδες followers
Στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού MEAT
PLACE
Η δημοσίευση των εταιρικών νέων,
πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας με
τους διαφημιζόμενους του περιοδικού.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ:
· Web Site · Social Media · Newsletters ·
Το διαδίκτυο αποτελεί μια άμεση και σύγχρονη
μέθοδο διαφήμισης για το οποίο το MEAT
PLACE έχει δημιουργήσει συγκεκριμένα και καλά
μελετημένα επικοινωνιακά «εργαλεία» που είναι
στη διάθεση των εταιρειών για προβολή σε ένα
εξειδικευμένο κοινό που έχει δομηθεί όλα αυτά
τα χρόνια παρουσίας και δράσης της O.MIND
CREATIVES στην αγορά του κρέατος.

Web Site: Προβολή με διαφημιστικά BANNERS
διαφόρων διαστάσεων στο www.meatplace.gr
με link που παραπέμπει σε εταιρική ιστοσελίδα, ή
σε PDF κατάλογο, ή σε φόρμα επικοινωνίας που
οδηγεί τους αναγνώστες του site στον ιστότοπο
του διαφημιζόμενου.
• 6.000 users/μήνα
Μ.Ο.
• 18.000 impressions/μήνα
2021
• 1,5 λεπτά μέσος όρος παραμονής

 ocial Media: Αποτελεσματικός και γρήγορος
S
τρόπος προώθησης και διαφήμισης είναι τα
social media του περιοδικού, που κατάφερε να
δημιουργήσει ένα κοινό από χιλιάδες followers
σε Facebook, Instagram και LinkedIn. Μέσα από
αυτές τις επιτυχημένες πλατφόρμες κοινωνικής
δικτύωσης δίνεται η δυνατότητα στους
διαφημιζόμενους να γίνονται αναρτήσεις (post)
για λογαριασμό τους, για διάδοση ειδήσεων στο
ευρύτερο κοινό της αγοράς του κρέατος.

Πατήστε στα εικονίδια
για να δείτε τα social media

Newsletter: Παρόμοιος τρόπος προβολής γίνεται
μέσω του 15νθήμερου Newsletter του περιοδικού
MEAT PLACE, με ηλεκτρονικό BANNER για να
επιτευχθεί ο σκοπός του διαφημιζόμενου. Η βάση
αποδεκτών αποστολής του Newsletter αριθμεί
αυτήν την περίοδο 18.000 e-mails και συνεχώς
ανανεώνεται και αυξάνεται.
Δείτε εδώ το Newsletter

Newsletter

Facebook

www.meatplace.gr

Web Site
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ “MEAT & GRILL DAYS”
Μια καλή ευκαιρία για άμεση προβολή και
εμπορικές συναντήσεις των εκθετών με την αγορά
του κρέατος είναι η επαγγελματική έκθεση MEAT &
GRILL DAYS, η οποία διοργανώνεται από το 2012
στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στην
Αθήνα. Η έκθεση συγκεντρώνει τους επαγγελματίες
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του κρέατος
και των προϊόντων του, τους αγοραστές και
τα κρεοπωλεία, τις επιχειρήσεις μηχανημάτων
επεξεργασίας καθώς και τη μαζική εστίαση από την
Ελλάδα και το εξωτερικό. Αριθμεί περισσότερους
από 18.000 επαγγελματίες επισκέπτες και 220
εκθέτες, με συνεχόμενη ανάπτυξη και εξέλιξη σε
επίπεδο διοργάνωσης και προσέλκυσης. Προσφέρει
πολύτιμη γνώση και διαδίδει καινοτόμες ιδέες σε
επισκέπτες και εκθέτες, παρουσιάζει όλες τις νέες
τάσεις της αγοράς και συμβάλλει στην εξωστρέφεια
του επιχειρείν, δίνοντας ραντεβού με τον
επιχειρηματικό κόσμο κάθε 2 χρόνια. Περισσότερες
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη
ιστοσελίδα της έκθεσης www.meatdays.gr.

Μαζί και οι Εκθέσεις

www.meatdays.gr
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