
Η FORUM AE, ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που 

έχει διαμορφώσει η πανδημία και εγκαινιάζει τη FOOD EXPO Hybrid 2021.

Η FOOD EXPO έρχεται 29 Μαϊου - 1 Ιουνίου με μια νέα υβριδική μορφή, με φυσική 

παρουσία αλλά και με ψηφιακή αλληλεπίδραση, μέσω της FOOD EXPO B2B Platform, με 

στόχο να δώσει την ευκαιρία σε πολλές σημαντικές εταιρίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό 

να αναδείξουν τα προϊόντα τους σε χιλιάδες σημαντικούς ξένους αγοραστές τροφίμων και 

ποτών-είτε βρίσκονται στην έκθεση είτε όχι- .Θέλοντας η διοργανώτρια εταιρεία να διερευνήσει 

την πρόθεση των ξένων αγοραστών να επισκεφτούν την φυσική έκθεση αλλά και 
να συμμετάσχουν στην ψηφιακή έκθεση μέσω της digital πλατφόρμας, πραγματοποίησε 

έρευνα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ερευνών και δημοσκοπήσεων Typeform* .  
Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα από 10/11/2020 έως και 18/11/2020, σε αντιπροσωπευτικό 

δείγμα 425 ξένων αγοραστών τροφίμων και ποτών. 

Aποτελέσματα ηλεκτρονικής έρευνας για την
πρόθεση συμμετοχής ξένων αγοραστών στην FOOD EXPO Hybrid

*τα στοιχεία της έρευνας είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόθεση επίσκεψης στην φυσική έκθεση FOOD EXPO 2021

Η συντριπτική πλειοψηφία του 84% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι θα 
επισκεφθούν την φυσική έκθεση, 29 Μαΐου – 1 Ιούνιου 2021,  αποδεικνύοντας ότι η 

FOOD EXPO έχει την απόλυτη στήριξη της διεθνούς αγοράς. 

NAI 84%

OXI 16%

Πρόθεση συμμετοχής στην ψηφιακή έκθεση FOOD EXPO 2021

Το 72% των διεθνών αγοραστών είναι διατεθειμένοι να εγγραφούν στην FOOD 
EXPO B2B Platform για να συμμετάσχουν στην ψηφιακή έκθεση, στην περίπτωση 

που οι συνθήκες -λόγω της πανδημίας- δεν τους επιτρέψουν να ταξιδέψουν.

NAΙ 72%

ΟΧΙ 28,4%

Συμμετοχή σε Hybrid έκθεση στο παρελθόν

Το 67,3% των διεθνών αγοραστών δήλωσαν ότι έχουν συμμετάσχει ξανά σε 
υβριδική έκθεση στο παρελθόν, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται για ένα 

εκπαιδευμένο σε αυτές τις μορφές εκθέσεων κοινό. 

67,3%ΝΑΙ

33,3%

Γεωγραφική κατανομή δείγματος 

Οι ξένοι food traders που συμμετείχαν στην έρευνα προέρχονται από αγορές - 
στόχους για τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά από όλο τον κόσμο. 

2,1%ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΉ

44,9%ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΝΩΣΉ

16,5%ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΉ

6,4%ΥΠΟΛΟΙΠΉ ΕΥΡΩΠΉ

5,6%ΑΦΡΙΚΉ

3,8%ΩΚΕΑΝΙΑ

ΑΣΙΑ 20,7%

Θέση στην εταιρεία 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική έρευνα είναι decision makers της 
επιχείρησης που δραστηριοποιούνται. 

65,6%
ΙΔΙΟΚΤΉΤΉΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

9,6%ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ

4,7%DIRECT BUYER

2,6%ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

3,5%ΑΛΛΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΟΡΩΝ 13,9%

Ανάλυση δείγματος

Οι διεθνείς αγοραστές που συμμετείχαν στην έρευνα αποτελούν στελέχη σε 
επιχειρήσεις της Οργανωμένης Λιανικής, του Χονδρεμπόριου και της Μαζικής 

Εστίασης. 

0,2%CATERER

2,8%ΑΛΛΟ

1,9%

4,5%

6,1%

FOODSERVER

 EΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

DISTRIBUTOR 16%

ΕΜΠΟΡΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΉΣ 15,1%

ΛΙΑΝΟΠΩΛΉΤΉΣ - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ - ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ 13,2%

BROKER

AΛΥΣΙΔΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

40,2%

ΟΧΙ


