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Απίστευτη κοσμοσυρροή!
Περισσότεροι από 70.000 επαγγελματίες επισκέπτες σε μία από τις  
καλύτερες εκθέσεις που έχουν διοργανωθεί ποτέ στην Ελλάδα!

Χιλιάδες ήταν και φέτος οι επαγγελματίες επισκέπτες που πλημμύρισαν τους δια-
δρόμους της 5ης HO.RE.CA. 2010, παρά τις όποιες αντιξοότητες, επιβεβαιώνοντας 
με τον πλέον αδιαμβισβήτητο τρόπο την τεράστια φήμη και διεισδυτικότητα που έχει 
αποκτήσει η έκθεση στη συνείδηση του Ξενοδοχειακού και Επισιτιστικού κλάδου.

ε περισσότερους από 70.000 επαγγελματίες επισκέπτες, η 
5η HO.RE.CA. 2010 αποτυπώθηκε πια στη συνείδηση όλων 

ως ο κορυφαίος εκθεσιακός θεσμός για τα Ξενοδοχεία και τη Μα-
ζική Εστίαση! 
Μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα σε σχεδιασμό και δομή, απέδειξε 
πως οι άρτιες και σωστά οργανωμένες εκθέσεις αποτελούν ένα από τα 
πιο ισχυρά «αντίδοτα» σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που διανύου-
με τώρα. Χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό, την τεράστια διαφημιστική 
προβολή αλλά και τη συνολική ποιότητά της, κατέπληξε τους πάντες, 
σπάζοντας κάθε ρεκόρ επισκεψιμότητας! Και φυσικά διέψευσε με τη 
δυναμική της όλους όσοι προσπαθούν να «μουδιάσουν» την τουριστική 
αγορά, προβλέποντας για το άμεσο μέλλον μια προδιαγραμμένη πτωτι-
κή πορεία. Ο κλάδος του τουρισμού αντιστέκεται, επενδύει και ατενίζει 
με αισιοδοξία το αύριο. Και αυτή ίσως είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία 

αυτής της έκθεσης: Στην 5η HO.RE.CA. η καρδιά της τουριστικής βιο-
μηχανίας χτύπησε δυνατά, διαψεύδοντας τις «Κασσάνδρες» που ήθε-
λαν τον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού τρομαγμένο και άπραγο μπρο-
στά στην κλιμακούμενη οικονομική κρίση! Οι Έλληνες επαγγελματίες 
απ’ όλους τους κλάδους του horeca πλημμύρισαν ασφυκτικά κάθε τε-
τραγωνικό όλων των διαδρόμων του εκθεσιακού χώρου, αποδεικνύ-
οντας το πόσο νιώθουν σήμερα τη HO.RE.CA. ως τη δική τους έκθεση. 
Τη μόνη που μπορεί να τους κινητοποιήσει και να τους συσπειρώσει 
σε τέτοιο βαθμό, παρά τις όποιες αντιξοότητες. Ο πήχης ανέβηκε ακό-
μη ψηλότερα και οι προκλήσεις για μία ακόμη πιο επιτυχημένη διορ-
γάνωση δεν σταματούν εδώ. Έτσι, η επόμενη HO.RE.CA. θα πραγμα-
τοποιηθεί από τις 21 έως τις 24 Ιανουαρίου 2011 στον ίδιο εκθεσιακό 
χώρο, με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή εκπροσώπων της προμηθευ-
τικής αγοράς αλλά και επαγγελματιών-επισκεπτών!  

Μ
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Future Hotel 
Τη μοναδική εμπειρία του «Ξενοδοχείου του 
Μέλλοντος» έζησαν από κοντά όσοι επισκέ-
φτηκαν την 5η HO.RE.CA. 2010. Οι δεκάδες 
χιλιάδες επισκέπτες της έκθεσης είχαν την 
ευκαιρία να βιώσουν το πρωτοποριακό αυτό 
project, που παρουσιάστηκε για πρώτη φο-
ρά στην Ελλάδα. Αφενός ερχόμενοι σε άμε-
ση επαφή με τις τεχνολογίες αιχμής και αγγί-
ζοντας τα διαδραστικά υλικά που βρίσκονταν 

στον ειδικό χώρο του Future Hotel και αφε-
τέρου αξιοποιώντας τη μοναδική τους ευκαι-
ρία να ξεναγηθούν σ’ αυτόν από την Ιταλίδα 
αρχιτέκτονα Chiara Cantono. 
Το ενδιαφέρον των επισκεπτών κέντρισαν 
τα τραπέζια του εστιατορίου, οι λύσεις φω-
τισμού που διαφοροποιούνταν ανάλογα με 
την εφαρμογή τους, το φουτουριστικό design 
των επίπλων και του εξοπλισμού όπως και 
το συνολικό στιλ.

Γιώργος Καραμάνης 
Ιδιοκτήτης της ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ 
Α.Ε.Β.Ε.-KARAMCO

Chiara Cantono
Αρχιτέκτονας Well-Tech/Υπεύθυνη 
σχεδιασμού του Future Hotel 

«Η 5η HO.RE.CA. αποδεί-
χθηκε πολύ καλύτερη α-
πό κάθε άλλη φορά, αφού 
φέτος η οργάνωση και ο 
σχεδιασμός των διαδρό-
μων ήταν τέτοιος που ε-
πέτρεπε σε κάθε επισκέ-
πτη την εύκολη περιήγη-
σή του, έχοντας αμέσως 
εικόνα για το 70-80% των 
περιπτέρων, γεγονός που 
εξυπηρετούσε τους εκθέ-
τες αλλά και τους επισκέ-
πτες. Η προσέλευση ήταν 
ικανοποιητική, χάρη στη 
μεγάλη καμπάνια και πα-
ρά τις αντιξοότητες από τα 
μπλόκα των αγροτών!» 

«Έχω εντυπωσιαστεί με 
τη HO.RE.CA. ως μια πο-
λύ δραστήρια έκθεση. Δι-
απιστώνω πως μεγάλος 
αριθμός επαγγελματιών 
την επισκέπτεται και ειλι-
κρινά εξεπλάγην με το έ-
ντονο ενδιαφέρον από κα-
τασκευαστές, ξενοδόχους 
και εστιάτορες, ιδιαίτερα 
σε μια τόσο δύσκολη πε-
ρίοδο. Βλέπω πως αυτή η 
διοργάνωση κινητοποίησε 
τον κόσμο κόντρα στο κλί-
μα απαισιοδοξίας. Και αυ-
τό είναι πολύ θετικό».

Η μοναδική ατμόσφαιρα της έκθεσης HO.RE.
CA. κατέπληξε και την υφυπουργό Πολιτι-
σμού και Τουρισμού, Άντζελα Γκερέκου! Η 
υφυπουργός δήλωσε εντυπωσιασμένη από 
την υψηλή ποιότητα τόσο της διοργάνωσης, 
όσο και των περιπτέρων, ενώ δεν παρέλει-
ψε να επισκεφθεί και το χώρο των παράλ-

ληλων εκδηλώσεων, όπου την ίδια ημέρα η 
Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων Ελλάδας τιμού-
σε το Chef’s Club Κέρκυρας.  Η κα Γκερέκου, 
συγκινημένη, άκουσε σκοπούς του τόπου της 
από πολυμελή κερκυραϊκή μπάντα και δοκί-
μασε παραδοσιακές νοστιμιές από τα Επτά-
νησα. Παράλληλα, φωτογραφήθηκε με τους 

συμπατριώτες της Αρχιμάγειρες και μίλησε με 
τα θερμότερα λόγια για το έργο τους. Όσο για 
τη HO.RE.CA., η υφυπουργός δήλωσε μεταξύ 
άλλων: «Πρόκειται για μια εξαιρετική έκθεση, 
με πολλούς συνεκθέτες, τοπικά προϊόντα και 
δρώμενα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Συγ-
χαρητήρια στους διοργανωτές!».

Εντυπωσιασμένη η υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού!

Λαμπερά εγκαίνια
Φέτος την κορδέλα των εγκαινίων έκοψε η 
υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Ά-
ντζελα Γκερέκου, η οποία απηύθηνε και χαι-
ρετισμό, ενώ το «παρών» έδωσαν και αρκετοί 
εκπρόσωποι φορέων του Τουρισμού. Μεταξύ 
αυτών και οι κ.κ. Ν. Κανελλόπουλος, πρόε-
δρος του ΕΟΤ, Στρ. Καρβέλης, διευθυντής του 
γραφείου της υπουργού Οικονομίας, Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Λ. Κατσέλη, Χρ. 
Τετράδη, αντιπρόεδρος Ξενοδοχειακού Επι-
μελητηρίου Ελλάδος, Κων/νος Αβράμπος, α-
ντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής 
και Αθ. Σπυριδάκης, γενικός διευθυντής Ορ-
γανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης. Επίσης, την εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους και οι κ.κ. Μ. Καρούμπας, 
πρόεδρος της Παν. Ομοσπονδίας Αρχιμαγεί-
ρων, Γ. Τσάκος και Γ. Καβαθάς, πρόεδρος και 
γεν. γραμματέας αντίστοιχα της Π.Ο.Ε.Σ.Ε., Γ. 
Καραμάνης, πρόεδρος του Σ.Ε.Μ.Ε. και Ν. Κα-
τσαρός, πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ.

Και οικολογική η HO.RE.CA.!
Περισσότερους από 45 τόνους υλικών ανακύ-
κλωσε η 5η HO.RE.CA. 2010, σε συνεργασία 
με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης! Για 
την ακρίβεια, η τελευταία, που συμμετείχε στην 
έκθεση με ειδικό stand, περισυνέλεξε όλα τα 
ανακυκλώσιμα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 
και τις τέσσερις μέρες της διοργάνωσης (ξύ-
λο, πλαστικό, χαρτί, γυαλί κ.λπ.), πιστοποιώ-
ντας παράλληλα τη HO.RE.CA. ως την πρώτη 
οικολογική έκθεση στη χώρα μας! 
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3ο Διεθνές Φόρουμ 
Γαστρονομίας
Στα πλαίσια της 5ης HO.RE.CA. 2010, η Λέ-
σχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος Chef’s Club δι-
οργάνωσε το 3ο Διεθνές Φόρουμ Γαστρονο-
μίας, που προσέλκυσε το ενδιαφέρον 5.000 
επισκεπτών και βρήκε ανταπόκριση από τους 
συμμετέχοντες επαγγελματίες, τους σπουδα-
στές σχολών γαστρονομίας καθώς και από τις 
εταιρείες που παραβρέθηκαν στον ειδικά δια-
μορφωμένο χώρο της έκθεσης. 
Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 
πραγματοποιήθηκαν καλλιτεχνικές παρουσιά-
σεις έτοιμων γλυπτών εκθεμάτων για επαγ-
γελματίες και σπουδαστές σε διάφορες κατη-
γορίες αλλά και η μετά μουσικής και τραγου-
διών παρουσίαση επτανησιακής κουζίνας από 
τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Κέρκυρας, που παρα-
κολούθησε και η υφυπουργός Πολιτισμού και 
Τουρισμού κ. Άντζελα Γκερέκου. 
Το Σάββατο 23 Ιανουαρίου στο International 
Live Show Kerasma, ξένοι chefs παρουσί-
ασαν γεύσεις από τις χώρες τους, ενώ ακο-
λούθησαν διαγωνισμοί με παρασκευή μενού 
Αγ. Βαλεντίνου και ατομικού πιάτου με θα-
λασσινά ή ψάρια. 
Οι ζωντανοί διαγωνισμοί κυριάρχησαν και την 

Κυριακή 24 Ιανουαρίου, οπότε επικεντρώθη-
καν στην παρασκευή σκέτου γλυκού και γλυ-
κού με μέλι, ατομικού μενού για πρωινό, σε 
σκάλισμα από σπουδαστές και επαγγελματίες 
αλλά και στην παρασκευή δημιουργικού μενού 
ελληνικής κουζίνας από chefs. 
Το Φόρουμ ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 25 Ια-
νουαρίου, με παρουσιάσεις προϊόντων εταιρει-
ών, διαγωνισμούς για δημιουργικά σάντουιτς 
και ατομικό ζεστό πιάτο με χοιρινό αλλά και με 
τις απονομές (μεγάλη φωτ.). 

Και Ρεκόρ Guinness! 
Στα πλαίσια του 3ου Διεθνούς Φόρουμ Γα-
στρονομίας παρασκευάστηκαν από τη Λέσχη 
Αρχιμαγείρων Ελλάδας και το Ινστιτούτο Γα-
στρονομίας Λακωνίας η μεγαλύτερη δίπλα και 
το μεγαλύτερο παστέλι στον κόσμο, διεκδικώ-
ντας μια θέση στα παγκόσμια ρεκόρ Guinness! 
Παρουσία πλήθους επισκεπτών, οι καταξιω-
μένοι Αρχιμάγειρες δημιούργησαν μια γευστι-
κή μανιάτικη δίπλα μήκους 2,04 μ. (φωτ. κάτω 
αριστερά) και ένα αυθεντικά παρεσκευασμέ-
νο παστέλι 20,18 μ. (φωτ. κάτω δεξιά), τα ο-
ποία, αφού μετρήθηκαν παρουσία εκπροσώ-
που των ρεκόρ Guinness, μοιράστηκαν στους 
παρευρισκομένους. 

Γιώργος Μαργιόλας
Ιδιοκτήτης ΜΑΡΤΖΙΟ ΑΕΒΕ

Στάθης Αρβανίτης 
Business Unit Manager Ho.Re.
Ca. της YALCO-KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Σ. Δ. & ΥΙΟΣ Α.Ε.

«Είμαστε αρκετά ευχαρι-
στημένοι τόσο από το φε-
τινό σχεδιασμό της έκθε-
σης όσο και από την επι-
σκεψιμότητα. Υπήρξε έντο-
νο ενδιαφέρον από τον κό-
σμο που επισκέφθηκε την 
έκθεση, παρά τον άσχημο 
καιρό και τα προβλήματα 
με τους αγρότες. Αν λά-
βουμε υπόψη μας, δε, και 
το αρνητικό κλίμα γύρω α-
πό την οικονομία, είμαστε 
σαφώς ικανοποιημένοι, και 
παρά τις επιφυλάξεις μας 
για το κατά πόσο θα αντα-
ποκριθούν οι επαγγελμα-
τίες στην πρόσκληση των 
διοργανωτών».

«Παρά τις αντίξοες οικο-
νομικά συνθήκες, μεγάλος 
αριθμός επαγγελματιών ε-
πισκέφθηκε το περίπτερο 
της YALCO στη HO.RE.CA. 
Η ανταπόκριση και το εν-
διαφέρον όλων των επι-
σκεπτών μας ήταν μεγάλο! 
Πιστεύουμε ότι η έντονη 
διαφήμιση σε όλα τα μέ-
σα επικοινωνίας βοήθησε 
σημαντικά στην προσέλευ-
ση, παρά το κλείσιμο της Ε-
θνικής Οδού και τις κακές 
καιρικές συνθήκες». 


