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Aγαπητοί εκθέτες, Αγαπητοί επισκέπτες,
Φίλες και φίλοι,

Η διοργάνωση εκθέσεων, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα σε παραγωγούς και 
καταναλωτές να έρθουν σε επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις στον πρωτογενή τομέα, 
αποτελεί σήμερα περισσότερο παρά ποτέ μια επιβαλλόμενη αναγκαιότητα.

Η Κρήτη με τη μοναδικότητα του φυσικού περιβάλλοντος, με την παραγωγή  ποιοτικών 
προϊόντων του πρωτογενή τομέα, την κρητική κουζίνα, διαθέτει όλες τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για να κατοχυρωθεί στον ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο χάρτη της 
αγροτικής παραγωγής.

Η Παγκρήτια Αγροκτηνοτροφική  Έκθεση Αρκαλοχωρίου, που διοργανώνεται με τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης,  αποτελεί σημαντικό γεγονός για την οικονομία 
της Κρήτης. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία προβολής των ποιοτικών προϊόντων του νησιού 
μας, μια γιορτή για τους επιχειρηματίες και τους παραγωγούς της Κρήτης. 

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να στηρίζει εκθεσιακά γεγονότα που αναβαθμίζουν 
και προβάλλουν την Κρήτη, καθώς στόχος μας παραμένει η συμμετοχή στην προβολή 
και προώθηση των αγροτικών προϊόντων του τόπου μας τόσο στους καταναλωτές, όσο 
και στους εκπροσώπους της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη φετινή διοργάνωση στο 
Αρκαλοχώρι, με τη βεβαιότητα ότι από την έκθεση θα ωφεληθούν όλοι εμπλεκόμενοι 
με τον πρωτογενή τομέα στο νησί.

Η Παγκρήτια  Αγροκτηνοτροφική  Έκθεση Αρκαλοχωρίου αποτελεί μια σημαντική 
προσπάθεια για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και  της αγροτικής οικονομίας, 
προβάλλοντας τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες  του τόπου μας  (ενώ αποτελεί και  
έναν σημαντικό  θεσμό για ολόκληρη την Κρήτη και όχι μόνο). Το 2017 τόσο η κρίση 
που έπληξε την χώρα όσο και η απουσία συμμετοχών των ίδιων των παραγωγών 
εκθετών μας οδήγησε στη δυσάρεστη Απόφαση της αναβολής της Έκθεσης. Σήμερα 
με μεγάλη χαρά επαναλειτουργούμε την Παγκρήτια Αγροκτηνοτροφική Έκθεση 
Αρκαλοχωρίου με στόχο ο θεσμός αυτός να έχει μία αδιάκοπη πορεία στο χρόνο.

Με γνώμονα την προώθηση και την προβολή των τοπικών προϊόντων αλλά και την 
ενίσχυση των παραγωγών του τόπου μας, θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις το 
εγχείρημα αυτό. Σκοπός του θεσμού, τώρα περισσότερο από ποτέ είναι να αναδείξει 
τις τοπικές επιχειρήσεις και να προωθήσει τα προϊόντα Όχι μόνο στα όρια του δήμου 
και του νησιού αλλά ολόκληρης της χώρας ενισχύοντας έτσι την τοπική και όχι μόνο 
οικονομία.

Βρεθήκαμε μπροστά σε μία δύσκολη συγκυρία. Καταφέραμε όμως να ξεπεράσουμε 
τα όποια εμπόδια αντιμετωπίσαμε και σήμερα να είμαστε σε θέση να υποδεχθούμε 
στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας  ανθρώπους από κάθε γωνιά της χώρας, εκθέτες αλλά και 
επισκέπτες.

Στα πλαίσια της διοργάνωσης της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν πλήθος 
ενημερωτικών δράσεων οι οποίες απευθύνονται στους αγρότες και στους 
επιχειρηματίες του κλάδου & πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Με την πεποίθηση ότι η φετινή διοργάνωση της Παγκρήτιας Αγροκτηνοτροφικής 
Έκθεσης Αρκαλοχωρίου θα αποτελέσει κορυφαίο οικονομικό, κοινωνικό και 
πολιτιστικό γεγονός για το νόμο και το νησί, Καλωσορίζω όλους τους Εκθέτες αλλά και 
τους επισκέπτες που μας τιμούν με την παρουσία τους.
Καλή επιτυχία

Ζαχαρίας Καλογεράκης
Δήμαρχος Μινώα 
Πεδιάδας

Σταύρος Αρναουτάκης 
Περιφερειάρχης Κρήτης



Είναι σχεδόν αυταπόδεικτο και έχει επιβεβαιωθεί πολλές φορές, ότι καμία 
προσπάθεια δεν μπορεί ν’ αποδώσει αν δεν προηγηθεί σκληρή δουλειά, επιμονή και 
προσήλωση στον στόχο.
Η «Αγροτική Έκθεση Αρκαλοχωρίου» αποτελεί ένα τρανό τέτοιο παράδειγμα, γι’ 
αυτό και έχει καθιερωθεί ως μιας από τις κορυφαίες εκθεσιακές διοργανώσεις στην 
περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου.

Παρακολουθεί με συνέπεια όλες τις εξελίξεις γύρω από την αγροτική παραγωγή, 
προβάλλει τη δυναμική της ελληνικής γεωργίας και συμβάλλει στη δημιουργία 
προϋποθέσεων για την ανάδειξη του αγροδιατροφικού πλούτου, συγκεντρώνοντας 
έτσι το ζωηρό ενδιαφέρον αγροτών και επιχειρηματιών της ευρύτερης περιοχής. 
Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, έχοντας αποδείξει τα τελευταία 8 χρόνια την ουσιαστική 
και έμπρακτη στήριξή του στον αγροδιατροφικό τομέα της Κρήτης με τη διοργάνωση 
του «ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» παραμένει ένας από τους διαχρονικούς 
και σταθερούς υποστηρικτές της «Παγκρήτιας Αγροκτηνοτροφικής Έκθεσης 
Αρκαλοχωρίου ».

Οφείλουμε όλοι να στηρίζουμε τέτοιες δράσεις, ώστε η γεωργία να ξαναγίνει μοχλός 
ανασυγκρότησης της υπαίθρου, προόδου και ευημερίας, αναλογιζόμενοι την τεράστια 
συμβολή της αγροτικής παραγωγής, τα προηγούμενα χρόνια, στην ανάπτυξη της 
εθνικής οικονομίας. Εύχομαι και η φετινή διοργάνωση να υπερβεί όπως πάντα τους 
στόχους της.

H ALFA EXPO είναι ιδιαίτερα χαρούμενη καθώς μια έκθεση στης οποίας την επιτυχία πίστευε για πολλά χρόνια 
επιστρέφει το 2019 για να δώσει μια νέα πνοή στις αγροτικές εκθέσεις.  Φέτος η Παγκρήτια Αγροκτηνοτροφική Έκθεση 
Αρκαλοχωρίου θα αποτελέσει τον τόπο συνάντησης των επαγγελματιών της Κρήτης και όχι μόνο!

Ο νέος τίτλος της Έκθεσης φέρνει μαζί του και νέο αέρα με τη συμμετοχή σημαντικών επιχειρήσεων του κλάδου, 
στοχευόμενη διαφήμιση και παράλληλες εκδηλώσεις που αποτελούν πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Στο πλαίσιο 
της Έκθεσης πραγματοποιούνται σεμινάρια και ημερίδες, εκδηλώσεις μαγειρικής σε άριστα διαμορφωμένο χώρο που 
θυμίζει παραδοσιακή γειτονιά & Μουσικό Φεστιβάλ κρητικής μουσικής. 

Το 2019 φροντίζουμε όπως η Έκθεση να αποκτήσει πανελλαδικό χαρακτήρα με τη φιλοξενία και άλλων Περιφερειών 
για την ανάδειξη του παραγωγικού τους τομέα Στόχος μας επίσης είναι η Παγκρήτια Αγροκτηνοτροφική Έκθεση 
Αρκαλοχωρίου να αποτελέσει εργαλείο δουλειάς για τους επαγγελματίες και να αναπτύξουμε το ενδιαφέρον για 
επίσκεψη σε ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα.
Προσκαλούμε όλους τους επαγγελματίες να συμμετέχουν στην Παγκρήτια Αγροκτηνοτροφική Έκθεση Αρκαλοχωρίου με 
την υπόσχεση ότι αυτή η διοργάνωση επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο!

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους φορείς οι οποίοι συμβάλλουν έμπρακτα στην πραγματοποίηση της Έκθεσης. 

Είναι γνωστό πια σε όλους, ότι η Κρήτη παράγει προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. 
Είναι ένα γεγονός που αποδεικνύεται μεταξύ άλλων από τα αναρίθμητα βραβεία και 
διακρίσεις, κάθε φορά που αυτά  συμμετέχουν σε εκθέσεις και αγορές εκτός του 
Νησιού. Τα οπωροκηπευτικά μας, τα τυροκομικά, και φυσικά το λάδι, αλλά και τα 
αρωματικά φυτά και το μέλι, όλα δείχνουν τι μπορούμε να πετύχουμε σαν πρωτογενή 
παραγωγή. 

Βέβαια είναι ακόμα πολλά αυτά που θα πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε οι παραγωγοί 
μας  να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα και τις παθογένειες του τομέα και 
να βρουν πραγματικά  τη θέση που τους αξίζει στην παγκόσμια αγορά. Μια βασική 
προϋπόθεση ως προς αυτό αποτελεί η επαγγελματική υποστήριξη, προβολή και 
προώθηση των αγροτικών μας προϊόντων. 

Σημαντικά εκθεσιακά γεγονότα όπως αυτό της Παγκρήτιας Έκθεσης Αρκαλοχωρίου, 
θα πρέπει να υποστηριχθούν από όλους, παραγωγούς και τοπικούς φορείς, ώστε 
να αποτελέσουν τη  βάση της στρατηγικής προβολής αυτής.  Σημαντικά αγροτικά 
προϊόντα της Κρήτης πρέπει να αναδειχθούν,  αλλά κυρίως να συνδυαστούν με το 
τουριστικό μας προϊόν.

Γι’ αυτό και πιστεύω ότι, τέτοιου είδους γεγονότα,  πρόκειται να συνεχίσουν δυναμικά 
την  πορεία τους στο χρόνο, προς όφελος τόσο της πρωτογενούς παραγωγής όσο και 
του τουρισμού. Η ορθολογική, αλλά και ισόρροπη ανάπτυξη και των δύο τομέων  είναι 
επιβεβλημένη, προκειμένου να διαφυλαχτούν τα ιδιαίτερα τους χαρακτηριστικά. Αυτά 
που τελικά είναι και τα ουσιώδη ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα.

Γεώργιος Γιακουμάκης
Πρόεδρος Περιφερειακού 
Επιμελητηριακού               
Συμβουλίου Κρήτης

Χαιρετισμος Αlfaexpo

Μανώλησ Αλιφιεράκησ
Πρόεδρος Επιμελητηρίου 
Ηρακλείου



Μια νέα πνοή στις αγροτικές εκθέσεις έρχεται να δώσει η Παγκρήτια 
Αγροκτηνοτροφική Έκθεση Αρκαλοχωρίου η οποία πραγματοποιείται από τις 19 
έως τις 24 Ιουλίου 2019 στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου στην Κρήτη. 

Το Αρκαλοχώρι αποτελεί ίσως το πιο συνυφασμένο με τις Αγροτικές & 
Κτηνοτροφικές Εκθέσεις  μέρος της Κρήτης. Ένα από τα πιο γνωστά μέρη της 
Κρήτης στους εντόπιους και τόπος συνάντησης κάθε 2 χρόνια για την ως τώρα 
Αγροτική & Εμπορική Έκθεση Αρκαλοχωρίου.  Οι κάτοικοι του ασχολούνται με 
τη γεωργία, το εμπόριο και τις τέχνες κατά βάση και βρίσκεται μόλις 33 χλμ από 
το Ηράκλειο ακριβώς στο κέντρο του βορά με το νότο.

Φέτος, ετοιμαζόμαστε για μια μεγάλη και ολοκληρωμένη έκθεση η οποία έχει 
σκοπό να παρουσιάσει τις καινοτομίες της αγοράς, να αποτελέσει το έναυσμα 
για την ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ επαγγελματιών όλης της Ελλάδας, να 
αναδειχθεί ως η σημαντικότερη αγροτική έκθεση της Νοτίου Ελλάδας και τέλος 
η Κρήτη να εξελιχθεί ως σημαντικό κέντρο του επαγγελματικού τουρισμού της 
Ελλάδας.

Στην Παγκρήτια Αγροκτηνοτροφική Έκθεση Αρκαλοχωρίου μπορούν να 
συμμετέχουν επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό για να 
προβάλλουν τα προϊόντα & τις υπηρεσίες τους. Επίσης,  πραγματοποιούνται 
παράλληλες εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, ομιλίες με στόχο την 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ επαγγελματιών, εκδηλώσεις μαγειρικής & 
γευσιγνωσίας καθώς και δωρεάν προγραμματισμένες παρουσιάσεις προϊόντων 
εκθετών.

«Εκεί όπου η παράδοση συναντά το μέλλον»

Παγκρήτια Αγροκτηνοτροφική 
Έκθεση Αρκαλοχωρίου



Τομείς έκθεσης
• Ελιά - λάδι
• Αμπελουργία - Οινοποιία
• Αγροτικά - Γεωργικά - Κτηνοτροφικά μηχανήματα
• Μηχανήματα Φόρτωσης - Εκφόρτωσης & Ζυγιστικά
• Βιολογικές Καλλιέργειες - Βιολογικά Προϊόντα
• Κτηνοτροφία - Πτηνοτροφία
• Μελισσοκομία - Μέλι
• Ενέργεια & Τεχνολογία Περιβάλλοντος - Διαχείριση υδάτινων πόρων
• Αυτοκίνητο, Επαγγελματικό - Αγροτικό - ΙΧ - Αξεσουάρ
• Λογισμικό
• Κατοικία - Δόμηση
• Λιπάσματα, Φυτώρια, Μοσχεύματα, Σπόροι
• Οργανισμοί
• Εκδόσεις - Τύπος





Γιατί να συμμετέχω
• Συμμετέχω στην Παγκρήτια Αγροκτηνοτροφική Έκθεση Αρκαλοχωρίου γιατί είναι 
ο τόπος συνάντησης των επαγγελματιών του αγροτικού & κτηνοτροφικού τομέα της 
Κρήτης

• Γιατί αποτελεί τη μοναδική άριστα διοργανωμένη Έκθεση με θέμα τη γεωργία και 
την κτηνοτροφία της Κρήτης.

• Γιατί συμβάλει στην ανάπτυξη των συνεργασιών μου με τους επαγγελματίες της 
Κρήτης

• Γιατί μπορώ να διευρύνω το πελατολόγιό μου καθώς το Αρκαλοχώρι είναι κατεξοχήν 
συνδεδεμένο με τη διοργάνωση αγροτικών εκθέσεων.

• Γιατί μια τέτοια διοργάνωση συνεισφέρει στη δικτύωση των επαγγελματιών του 
κλάδου στην ανταλλαγή απόψεων και συνεπώς στην ίδια την ανάπτυξη του κλάδου.

Παράλληλες Εκδηλώσεις
• Εκδηλώσεις Μαγειρικής - Προβολή προϊόντων 
• Έμφαση στη Μεσογειακή & Κρητική Διατροφή
• Μουσικοχορευτικές Εκδηλώσεις
• Σεμινάρια 

Παροχές
1 γραφείο, 2  καρέκλες, 1 πρίζα, 1 σποτ των 100 watt/ 3τμ, επίστρωση μοκέτας,  
εκτύπωση επωνυμίας στη μετώπη του περιπτέρου, στοιχεία συμμετέχοντα στον 
Κατάλογο Εκθετών, Διαφημιστικό πρόγραμμα, Φύλαξη, Καθαριότητα, Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης.

Περίπτερα
Εσωτερικού Χώρου

Εξωτερικά Περίπτερα
Δομής με τζάμια, πόρτα 
& Στέγαστρο 9τμ. (3 x 3)

Εξωτερικά Περίπτερα 
Δομής με Στέγαστρο 
9τμ. (3 x 3)

Εξωτερικός 
Εκθεσιακός Χώρος

60,00€
/ τμ.

500,00€ 350,00€

15,00€
/ τμ.

Κόστος Συμμετοχής



Ώρες Λειτουργίας
Καθημερινές 17.30 – 22.30

Σαββατοκύριακο 10.30 – 14.30 , 17.30 – 22.30

Για όλες τις πληροφορίες επισκεφθείτε:
www.alfaexpo.gr •  www.arkalohoriexpo.gr

Οργάνωση & Κατασκευή Εκθέσεων & Συνεδρίων
Ελευθερίου Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 14231, Τηλ: 210 2772244 

 info@alfaexpo.gr 

Οργάνωση

Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου
Πολιτιστικά Δρώμενα

Εκθεσιακό Κέντρο

Υπαίθριος Εκθεσιακός Χώρος


