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Φθινοπωρινά ράντεβού Για ΤΗ ΜαΡκα BOvILLAgE! 

Για το φετινό φθινόπωρο, μία λέξη κλει-
δί μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς  
σε ό,τι αφορά τη μάρκα Bovillage: 
συναντήσεις! 

Μία ιδιαίτερα δυναμική περίοδος για 
τη μάρκα Bovillage και τον γαλλικό 
κλάδο γενικότερα, με πολλές δρά-
σεις και επαγγελματικά ραντεβού. 

Συγκεκριμένα, να αναφέρουμε την 
έκθεση SIAL στο Παρίσι από τις 21 
έως τις 25 Οκτωβρίου, όπου η μάρκα 
Bovillage επιβεβαίωσε τη διεθνή της 
διάσταση υποδεχόμενη επαγγελμα-
τίες από τις 3 μεγάλες αγορές στις 
οποίες δραστηριοποιείται (Ελλάδα, 
ιταλία, Πορτογαλία) για ένα μοναδικό 

show με παραδοσιακές συνταγές μο-
σχαρίσιου κρέατος από κάθε χώρα! 

Να σημειώσουμε επίσης την έκθεση 
SPACΕ, που πραγματοποιήθηκε στην 
πόλη Ρεν από 11 έως 14 Σεπτεμβρίου 
καθώς και την έκθεση κτηνοτροφίας 
στο κλερμόν Φεράν από 2 έως 4 
Οκτωβρίου 2012. 

Τέλος, η μάρκα έδωσε δυναμικά το 
παρών στην πρώτη αποκλειστική έκ-
θεση για το κρέας και τα προϊόντα 
του, την έκθεση Meat Days, που 
πραγματοποιήθηκε από τις 28 Σε-
πτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου. 

Ραντεβού στο επόμενο - και τελευ-
ταίο για φέτος - τεύχος Bovillage, για 
τον απολογισμό της χρονιάς στις 3 
χώρες! 
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International cocktail Bovillage στο 
περίπτερο της ιΝΤΕRBEv



Η  διεθνής έκθεση τροφίμων και αγροτικών προϊόντων 
SIAL πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 21 έως τις 
25 Oκτωβρίου 2012. 
Οι γαλλικές διεπαγγελματικές οργανώσεις INTERBEV 
(διεπαγγελματική κρέατος και ζώντων ζώων) και 
INAPORC (διεπαγγελματική χοιρινού κρέατος), ο CVBE 
( Όμιλος Ευρωπαϊκού μοσχαρίσιου κρέατος) και ο GEF 
( Όμιλος Εξαγωγών Γαλλίας) έδωσαν δυναμικά το πα-
ρών στο Pavillon 6 Stand F 145. 

Η έκθεση αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία για τη μάρ-
κα γαλλικού μοσχαρίσιου κρέατος ποιότητας Bovillage 
να προβάλλει την παγκόσμια διάστασή της και να υπο-
δεχτεί τους σημαντικούς της πελάτες, από τις 3 αγορές 
της Ν.Ευρώπης στις οποίες δραστηριοποιείται. 
Συγκεκριμένα, την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012, πραγματο-
ποιήθηκαν 2 διαφορετικά events Bovillage: 

1.  Από τις 11.30 π.μ έως τη 1.00 μ.μ, γευστικές περιηγή-
σεις μέσα από international συνταγές με μοσχαρίσιο 
κρέας από τον chef David Van Laer. Περισσότεροι 
από 100 επαγγελματίες από όλες την Ελλάδα, την 
Ιταλία και την Πορτογαλία είχαν την ευκαιρία να απο-
λαύσουν ένα μενού με σπεσιαλιτέ από τις χώρες τους, 
ειδικά σχεδιασμένο από τον chef για την περίσταση. 

2.  Το ίδιο βράδυ, η μάρκα Bovillage παρέθεσε VIP 
cocktail στο ιστορικό club- restaurant του Παρισιού 
l’Alcazar για τους στενούς συνεργάτες και πελάτες 
της Interbev και των εταιριών-μέλη του CVBE. Σε μία 
ατμόσφαιρα ζεστή και χαλαρή, οι 80 επαγγελματίες 
προσκεκλημένοι δοκίμασαν ευφάνταστες γευστικές 
δημιουργίες που επιμελήθηκε το team του Αlcazar ει-
δικά για τη βραδιά Bovillage. 

Μέσα από την παρουσία της στο SIAL αλλά και τα διά-
φορα events που διοργάνωσε γύρω από αυτή, η μάρκα 
Bovillage επιβεβαίωσε τη διεθνή της υπόσταση και τις 
ιδιαίτερα στενές και προνομιακές σχέσεις που διατηρεί 
με τους επαγγελματίες των αγορών στις οποίες δραστη-
ριοποιείται.

Η  26η έκθεση SPACE πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως 
τις 14 Σεπτεμβρίου 2012 στην πόλη Ρεν, σε ένα κλίμα 
ιδιαιτέρως θετικό, σε ό,τι αφορά τις εμπορικές συναντή-
σεις υψηλού επιπέδου - που έλαβαν χώρα τόσο στα πε-
ρίπτερα των εκθετών και στο πλαίσιο των προγραμματι-
σμένων συνεδρίων - και τις επαφές με τους επισκέπτες, 
από όλους τους κλάδους. 
τα στοιχεία των διοργανωτών το επιβεβαιώνουν: 
•  109.035 επισκέπτες, εκ των οποίων 11.080 διεθνείς 

συμμετοχές από 110 χώρες. Η διεθνείς επισκεψινότη-
τες σημείωσαν άνοδο 10% συγκριτικά με τα επίπεδα 
του 2011

•  361 διεθνείς εκθέτες, σημειώνοντας αύξηση 30% σε 
σχέση με το 2011. Περισσότερες από 30 χώρες εκπρο-
σωπήθηκαν από τους εκθέτες: αν και η Ευρώπη είχε 
την τιμητική της, εκπροσωπήθηκαν επίσης οι Η.Π.Α, η 
Κίνα, ο Καναδάς, η Κορέα και η Ιαπωνία

•  62.500 τ.μ καθαρού εκθεσιακού χώρου 
•  Περισσότεροι από 300 δημοσιογράφοι από 50 χώρες
•  47 βραβευμένοι στο Innov’Space (χώρος καινοτομίας)
•  Μόνιμη έκθεση 800 ζώων, επιλεγμένα με αυστηρά 

κριτήρια 
Η Interbev και οι 20 περιφερειακές επιτροπές της Δυτι-
κής Γαλλίας, σε συνδυασμό με τη Normabev* βρέθηκε 
στο πλευρό των μελών της προκειμένου να παρέχει μία 
συνολική πληροφόρηση σε ό,τι αφορά τις διεπαγγελμα-
τικές συμφωνίες που διέπουν τον κλάδο του κρέατος. 
Επίσης η Interbev την ευκαιρία να παρουσιάσει στα μέλη 
της μία σειρά από δράσεις και εκστρατείες ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης του κοινού στο πλαίσιο της προώ-
θησης του κρέατος και των προϊόντων του. 
Μην χάσετε το σημαντικό ραντεβού του κλάδου της κτη-
νοτροφίας το 2013: 10 με 13 Σεπτεμβρίου, στο εκθεσια-
κό κέντρο της Ρεν! 

EVENts

01 ΓΑΛΛΙΑ / H έκθεση sIAL στο Παρίσι! 

02 ΓΑΛΛΙΑ / H έκθεση sPACE στη Ρεν:  
μοναδικό rendez-vous της παγκόσμιας κτηνοτροφίας

Το vIP cocktail night Bovillage στο Alcazar

Το περίπτερο Interbev 
στην έκθεση SPACE

*  Η Normabev είναι μία επαγγελματική οργάνωση που στόχο έχει να διευκολύνει τη σύσταση εμπορικών σχέσεων βάσει 
συστήματος κατάταξης και σηματοδότησης των σφάγιων, που γίνεται αμερόληπτα και εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο 
στη Γαλλία. Η Normabev λειτουργεί με δομή διεπαγγελματικής.

ΓΑΛΛΙΑ



Α πό τις 3 έως 5 Οκτωβρίου, η 21η έκθεση κτηνοτροφίας 
της Clermont Ferrand επιβεβαίωσε το ρόλο της ως το 
μεγαλύτερο παγκόσμιο ραντεβού των επαγγελματιών 
από το χώρο της κτηνοτροφίας. 
ο απολογισμός σε νούμερα το επιβεβαιώνει: 
•  Περισσότεροι από 80.000 επισκέπτες εκ των οποίων 

3000 διεθνείς. 74 χώρες εκπροσωπήθηκαν έναντι 62 
το 2011, σημειώνοντας έτσι σημαντική αύξηση 20%

•  2000 ζώα, ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η γαλλική 
γενετική 

•  1250 εκθέτες
Το εύρος και η ποιότητα των επαφών είναι τα βασικά 
χαρακτηριστικά της φετινής έκδοσης. Διαφορετικές οι 
ανάγκες και οι πολιτικές εκτροφής ανάλογα τη χώρα: 
γεγονός που απέδειξε για άλλη μια φορά τον πλούτο της 
γαλλικής κτηνοτροφίας, ικανή να καλύψει κάθε ζήτηση. 
Ο κύριος Roger Blanc, πρόεδρος της έκθεσης, δήλωσε 
μεταξύ άλλων: «το σημαντικό που πρέπει να αναφέρου-

με, είναι πως η πλειονότητα των εκθετών μας πραγματο-
ποίησε ενδιαφέρουσες εμπορικές επαφές»

03 ΓΑΛΛΙΑ / 21η έκθεση κτηνοτροφίας Clermont Ferrand  
2- 4 Οκτωβρίου 2012: μεγάλη επιτυχία και φέτος! 

Η Meat Days, η πρώτη αποκλειστική έκθεση για το κρέ-
ας και τα προϊόντα του, πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα 
στις 29&30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου στο εκθεσια-
κό κέντρο Metropolitan Expo στα Σπάτα. 
Η μάρκα Bovillage έδωσε δυναμικά το παρών, με ένα 
περίπτερο 25τ.μ σε κεντρικό σημείο, ειδικά σχεδιασμένο 
για την έκθεση. 
Υψηλής αισθητικής και εργονομικό, το περίπτερο 
Bovillage χωριζόταν σε 2 μέρη χάρη σε μία εντυπωσιακή 
κατασκευή αψίδας, συνδυάζοντας ένα ανοιχτό χώρο για 
την υποδοχή και την ενημέρωση των επισκεπτών και ένα 
εσωτερικό σημείο ραντεβού έτσι ώστε να εξυπηρετεί με 
τον καλύτερο τρόπο εκθέτες και επισκέπτες. 
Οι μεγαλύτερες γαλλικές εταιρίες του κλάδου του κρέ-
ατος και οι αντιπρόσωποί τους βρέθηκαν εκείνες τις μέ-
ρες στο περίπτερο για να υποδεχτούν τους πελάτες τους 

από όλη την Ελλάδα. 
Περισσότεροι από 6000 επαγγελματίες επισκέφτηκαν 
την έκθεση. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις δύσκολες συνθήκες που 
επικρατούν στην ελληνική αγορά, η πρώτη αυτή διοργά-
νωση κατάφερε να προβάλλει την εικόνα ενός ισχυρού 
κλάδου κρέατος, που συνεχίζει να αντιστέκεται και το 
αποδεικνύει με παρόμοιες πρωτοβουλίες, κόντρα στο 
γενικότερο κλίμα. 
Τέλος, οι στοχευμένες συναντήσεις μεταξύ εκθετών και 
επισκεπτών αλλά και οι δράσεις που πραγματοποιήθη-
καν στο πλαίσιο της έκθεσης τόνισαν την ξεκάθαρη ανά-
γκη του κλάδου για ανάλογες εκδηλώσεις. 

Η 2η Meat Days θα πραγματοποιηθεί από 28 έως 30 Σε-
πτεμβρίου 2013. 

ΓΑΛΛΙΑ

01 ΕΛΛΑΔΑ / Η έκθεση MEAt DAys 

Οι συναντήσεις Το περίπτερο Bovillage στη Meat Days 

ΕΛΛΑΔΑ

    Προτεραιότητα της μάρκας Bovillage είναι να βρίσκεται στο πλευρό 
των Ελλήνων επαγγελματιών, ενισχύοντας τις μακροχρόνιες και 
στενές σχέσεις που διατηρεί με την Ελληνική αγορά. Σε αυτή τη βάση, 
ο κλάδος του γαλλικού μοσχαρίσιου κρέατος και η μάρκα Bovillage 
πραγματοποίησαν μία σειρά από δράσεις το περασμένο φθινόπωρο. 

Περίπτερο Interbev



Club Viande BoVine
EUROPE

Πρόγραμμα της INTERBEv: Γαλλική Ένωση Ζώντων Ζώων και κρέατος

Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥ 
ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

το κιτ κοπής 
Με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση των 
Ελλήνων επαγγελματιών, η μάρκα  
Bovillage θέτει στη διάθεσή τους 2 βασικά 
εργαλεία. Πρόκειται για τον οδηγό κοπής 
και την αφίσα κοπής κρέατος Bovillage. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ 
επικοινωνήστε με την Sopexa Hellas στο 
τηλέφωνο 210 6891624 ή επισκεφτείτε την  
ιστοσελίδα www.bovillage.eu

To θεσμοθετημένο ετήσιο cocktail Bovillage πραγματο-
ποιήθηκε την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου στο χώρο δραστη-
ριοτήτων της έκθεσης, ο οποίος είχε διαμορφωθεί ειδικά 
για την περίσταση. 
Περισσότεροι από 150 Έλληνες επαγγελματίες έδωσαν 

δυναμικά το παρών: ένας αριθμός ρεκόρ!
άξίζει μεταξύ άλλων να αναφέρουμε: 
•  Το σύνολο των εταιριών του CVBE και οι αντιπρόσωποί 

τους 
•  Τους πελάτες τους από όλη την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, 

Κω, Χίο, Κέρκυρα, Κρήτη, Λαμία, Βέροια, Εύβοια κλπ.) 
•  Την παρουσία εκπροσώπων της Π.Ο.Κ.Κ, του Σ.Ε.Κ, 

του Σ.Ε.Β.Ε.Κ 
•  Την παρουσία της σχολής κρεοπωλών Αθήνας καθώς 

και σχολών εστίασης 
•  Την παρουσία του κλαδικού Τύπου 

Κλείνοντας, μπορούμε να πούμε πως τόσο το cocktail  
όσο και η γενικότερη παρουσία Bovillage στην πρώτη δι-
οργάνωση Meat Days επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά 
την αδιαμφισβήτητα ηγετική θέση της Γαλλίας στην ελ-
ληνική αγορά.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η μάρκα Bovillage βρι-
σκόταν στο καθιερωμένο ραντεβού της. Η ετήσια βραδιά 
Bovillage πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Σεπτεμ-
βρίου, στο χώρο του Balux Privι, στον Αστέρα Γλυφάδας. 
Η επιλογή της ημερομηνίας έγινε με στόχο η διοργάνω-
ση να προηγηθεί της έκθεσης Meat Days. 
Το ειδυλλιακό μέρος, κυριολεκτικά επάνω στο κύμα, ντύ-
θηκε για ένα βράδυ στα χρώματα της νέας επικοινωνίας 
Bovillage, με το μπλε και το πράσινο να κυριαρχούν σε 
όλους τους τόνους. 
Σε ένα κλίμα ζεστό και γιορτινό, με συμμάχους την υπέ-
ροχη ελληνική καλοκαιρινή βραδιά και την όμορφη μου-
σική, η μάρκα Bovillage υποδέχτηκε: 
•  Πελάτες των 9 μεγάλων εταιριών που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα Bovillage – χονδρέμποροι, εισαγωγείς από 
όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη έως τη Θεσσαλονίκη. 

•  Αγοραστές σούπερμάρκετ και Cash and carry 
•  Εκπροσώπους από σχολές και επαγγελματίες του κλά-

δου της εστίασης 
•  Δημοσιογράφους από τον κλαδικό Τύπο 
•  Εκπροσώπους από τον κλάδο του παραδοσιακού κρε-

οπωλείου 
Το μενού της βραδιάς, με πρωταγωνιστή το γαλλικό μο-
σχαρίσιο κρέας Bovillage σε carving stations, είχε επι-

μεληθεί προσωπικά ο γνωστός σεφ του Balux, κος Jean 
Yves Caratoni 
Η βραδιά συγκέντρωσε 200 επαγγελματίες του κλάδου 
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, επισφραγίζοντας τις 
ιστορικές και δυνατές σχέσεις των 2 χωρών.
περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η μάρκα Bovillage 
μας θυμίζει την υπόσχεσή της: κάθε μέρα στο πλευρό 
σας! 

02 ΕΛΛΑΔΑ / Το cocktail Bovillage

03 ΕΛΛΑΔΑ / Η ετήσια PR βραδιά Bovillage

ΕΛΛΑΔΑ
Το cocktail Bovillage στη 

διοργάνωση Meat Days


