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∆ΗΜΙΟΥΡΓOYΜΕ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30 Χρόνια αδιάλειπτης  
επιτυχούς παρουσίας
Για 30 χρόνια, η FORUM ΑΕ δραστηριοποιείται µε επιτυχία στο χώρο των 
Επαγγελµατικών Εµπορικών Εκθέσεων & Εκδόσεων για τον Ξενοδοχειακό 
αλλά και τον ευρύτερο Επισιτιστικό κλάδο, οργανώνοντας 6 Εµπορικές 
Εκθέσεις και εκδίδοντας 6 επαγγελµατικά περιοδικά µε υψηλό αίσθηµα 
ευθύνης προς τον αρτοποιό, τον ζαχαροπλάστη, τον επιχειρηµατία της 
καφεστίασης, αλλά και τον ξενοδόχο.

Η FORUM ΑΕ έχει διανύσει µία µακρά πορεία ανάπτυξης και επέκτα-
σης των δραστηριοτήτων της από την ίδρυσή της, το 1988. Τα υψηλής 
ποιότητας και ευρείας κυκλοφορίας περιοδικά της έχουν καταστεί 
πολύτιµα εργαλεία επικοινωνίας, ενώ οι εκθέσεις της αποτελούν τα 
σηµαντικότερα εµπορικά φόρουµ για τους επαγγελµατίες των κλάδων 
στους οποίους απευθύνονται.

Ανάµεσα στις πιο εύρωστες  
εταιρείες της Ελλάδας
Από το 2010, η FORUM ΑΕ έχει αναγνωριστεί από 
την ICAP GROUP AE ως µία από τις «STRONGEST 
COMPANIES IN GREECE», επιβεβαιώνοντας ότι η 
οικονοµική της ευρωστία και η πιστοληπτική της 
ικανότητα είναι πραγµατικά υψηλή.

Σε µια νέα, ακόµα πιο δηµιουργική εποχή εισέρχεται η FORUM AE, 
µε τα νέα ιδιόκτητα γραφεία της επί της Λ. Βουλιαγµένης 328,  
στον Άγιο ∆ηµήτριο. Τα γραφεία αναπτύσσονται σε δύο ορόφους, 
µε συνολικό εµβαδόν 600 τ.µ. Ανακαινίστηκαν µε  την επιλογή των 
πλέον ποιοτικών υλικών, καθώς και τον απαραίτητο υπερσύγχρο-
νο εξοπλισµό, για να στεγάσουν τις δραστηριότητες της εταιρείας. 

Νέα ιδιόκτητα γραφεία

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

30 Χρόνια αδιάλειπτης 
επιτυχούς παρουσίας

6 Εµπορικές Εκθέσεις

6 Κλαδικά Περιοδικά

3.000 Πελάτες

14.100.000€  
Ετήσιος Κύκλος Εργασιών
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Nίκος Χουδαλάκης
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

H ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ
Η εφαρµογή του «συνδυαστικού»  
µοντέλου, αποφέρει διπλά οφέλη
Η FORUM ΑΕ έχει αναδειχθεί πρωτοπόρος εταιρεία στην Ελλάδα, χάρη στη 
διττή της δραστηριότητα, η οποία περιλαµβάνει την υποστήριξη κάθε έκθεσης 
µε µία σειρά κλαδικών περιοδικών, που απευθύνονται σε συγκεκριµένες 
κατηγορίες επαγγελµατιών, που επισκέπτονται την έκθεση. Η εφαρµογή αυτού 
του µοντέλου έχει ως αποτέλεσµα την αµοιβαία προώθηση και των δύο δρα-
στηριοτήτων προς όφελος τόσο της εταιρείας, όσο, κυρίως, των πελατών της.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
∆ε σταµατάµε ποτέ  
να ηγούµαστε των εξελίξεων
Ατενίζουµε το µέλλον µε αισιοδοξία και δεσµευόµαστε ότι δε θα 
σταµατήσουµε ποτέ να δηµιουργούµε τις εξελίξεις και να εργαζό-
µαστε µε αίσθηµα ευθύνης για την αναβάθµιση της ποιότητας των 
υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρουµε. 

Σεβασµός στον πελάτη  
µε συνέπεια & αξιοπιστία
Από την ίδρυσή µας εδώ και 30 χρόνια, µας εµπνέουν οι ίδιες  
βασικές αρχές που µας έκαναν αναπόσπαστο κοµµάτι της επιτυχίας 
των πελατών µας:

•  Ήθος, προσωπικό και επιχειρηματικό, που μετουσιώνεται σε αξιοπιστία 
και συνέπεια σε κάθε πτυχή της σχέσης µε τους πελάτες µας

•  Καινοτομία και συνεχής πρωτοπορία

• Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών

•  Σεβασμός στον πελάτη μας

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Υποσχόµαστε το 100%
∆εσµευόµαστε για το 110%
Προσπαθούµε να πετύχουµε το 120%
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OI AΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
Οραµατιζόµαστε το µέλλον  
επενδύοντας στους ανθρώπους µας
Αναγνωρίζοντας τη σηµασία του Ανθρώπινου ∆υναµικού ως ενός 
από τα σηµαντικότερα κεφάλαια και ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατά 
της, η FORUM ΑΕ ακολουθεί πολιτικές και πρωτοβουλίες που απο-
σκοπούν στην αποτελεσµατική προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση 
των εργαζοµένων της.

Σήµερα, απασχολούµε περισσότερους από 50 εργαζοµένους που απο-
τελούν µία οµάδα έµπειρων επαγγελµατιών. Τα στελέχη µας µέσω των 
γνώσεων και της κατάρτισής τους, αναπτύσσουν δεξιότητες που δίνουν 
λύσεις στους χιλιάδες αποδέκτες των υπηρεσιών µας.

Η FORUM ΑΕ διακατέχεται από µία ενιαία κουλτούρα και στρατηγική, 
δηµιουργώντας κλίµα που βοηθά στην επαγγελµατική πρόοδο και 
ανέλιξη κάθε εργαζοµένου. Η εξέλιξη και η ικανοποίηση των ανθρώ-
πων µας αποτελεί βασική δέσµευση της ∆ιοίκησης, από την πρώτη 
µέρα ίδρυσης της εταιρείας.

Στηρίζουµε τους πελάτες µας  
πάντα και µε κάθε τρόπο
Το εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό της FORUM ΑΕ είναι απο-
λύτως πελατοκεντρικό, γνωρίζει καλά τις ανάγκες και τις προκλήσεις 
που αντιµετωπίζει κάθε επαγγελµατικός κλάδος και είναι σε θέση να 
προσφέρει σε κάθε πελάτη τις ιδανικές προτάσεις και λύσεις.

∆ιαµορφώνουµε ισχυρές, διαχρονικές σχέσεις µε τους 
πελάτες µας, οι οποίες βασίζονται στη συνέπεια, την 
αξιοπιστία και στην ανταλλαγή αµοιβαίου οφέλους.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

53 Εξειδικευµένα στελέχη

40 Εξωτερικοί συνεργάτες

18 Συνεργαζόµενες εταιρείες

Oργανόγραµµα
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/Σ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

Α-Ζ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΑΤΕΛΙΕ MARKETING

∆ΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ

∆/ΝΣΗ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΨΗΤΟSNACK & COFFEEZ&GΒΑΖAMBROSIA

∆/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΗΟRECA FOOD EXPO ARTOZA

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΧENIAATHENS COFFEE 
FESTIVAL

OENOTELIA
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Η πορεία της FORUM από το 1988 µέχρι σήµερα, χαρακτηρίζε-
ται από καινοτοµίες που άλλαξαν το χάρτη των Επαγγελµατικών 
Εκθέσεων και Εκδόσεων. Μερικές µόνο από τις πολλές δρά-
σεις που µας έκαναν υπερήφανους…

XΡONIEΣ  
ΟΡΟΣΗΜΑ 

1988 1990 1991 2005 2006 2015 2015 2016 2017

Ιδρύεται η εταιρεία και 
εκδίδεται το περιοδικό 
«Z+G» (Ζαχαροπλα-
στείο - Gelateria)

Κυκλοφορεί το πρώτο 
τεύχος του περιοδικού 
«Α-Ζ» (Αρτοποιία - 
Ζαχαροπλαστική)

∆ιοργανώνεται η 
πρώτη διεθνής  
έκθεση Αρτοποιίας &  
Ζαχ/κής «ARTOZA»

Εκδίδονται τα  
περιοδικά «SNACK 
& COFFEE» και 
«ΨΗΤO»

∆ιοργανώνεται η 
έκθεση «ΟΕΝOTELIA» 
παράλληλα µε την  
2η «FOOD EXPO»

Εκδίδεται το εξαµη-
νιαίο, αγγλόφωνο 
περιοδικό «AMBROSIA 
MAGAZINE»

∆ιοργανώνεται το  
1ο «ATHENS COFFEE 
FESTIVAL»

Υπογράφεται η 
εξαγορά του σήµατος 
«XENIA» από την 
Forum ΑΕ

Η πορεία της FORUM από το 1988 µέχρι σήµερα, χαρακτηρίζε
ται από καινοτοµίες που άλλαξαν το χάρτη των Επαγγελµατικών 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1988 ΜΑΪΟΣ 1990 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1991 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΜΑΪΟΣ 2016  ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

∆ιοργανώνεται µε 
µεγάλη επιτυχία η 
πρώτη διεθνής  
έκθεση «HORECA»

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

2014

∆ιοργανώνεται η 
πρώτη διεθνής  
έκθεση Τροφίµων & 
Ποτών «FOOD EXPO»

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Μ a g a z i n e

Fine food and drinks of Greece
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FOOD EXPO GREECE
Η µεγαλύτερη ετήσια έκθεση Τροφίµων & Ποτών στην Ελλάδα και 
από τις σηµαντικότερες του είδους της στην ΝΑ Ευρώπη. Πραγµα-
τοποιείται τον Μάρτιο στο ATHENS METROPOLITAN EXPO.

HORECA
Η µεγάλη ετήσια έκθεση για τον εξοπλισµό των ξενοδοχείων 
και µονάδων µαζικής εστίασης, στην Ελλάδα. ∆ιοργανώνεται 
στο ATHENS METROPOLITAN EXPO (αρχές Φεβρουαρίου). 

INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE EXHIBITION

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

OENOTELIA
Μεγάλη διεθνής έκθεση Οίνου και Αποσταγµάτων που διοργανώ-
νεται κάθε έτος, τον Μάρτιο, στο ATHENS METROPOLITAN EXPO 
παράλληλα µε την FOOD EXPO GREECE.ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝOY & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝOY & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝOY & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝΟΥ & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

ATHENS COFFEE FESTIVAL
Eτήσιο διεθνές φεστιβάλ που πραγµατοποιείται στην Τεχνόπολη 
του ∆ήµου Αθηναίων (Γκάζι), τον Οκτώβριο και απευθύνεται 
στους επαγγελµατίες και τους λάτρεις του καφέ.

XENIA
Η premium έκθεση - θεσµός του ξενοδοχειακού κλάδου.  
∆ιοργανώνεται κάθε χρόνο το τρίτο δεκαήµερο του Νοεµβρίου 
στο ATHENS METROPOLITAN EXPO. 

ARTOZA
Mεγάλη διεθνής έκθεση για την Aρτοποιία, τη Zαχαροπλαστική,  
το Παγωτό και τη Σοκολατοποιία. ∆ιοργανώνεται κάθε δύο  
χρόνια (αρχές Μαρτίου) στο ATHENS METROPOLITAN EXPO.

Artoza
∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
6 ∆ιεθνώς αναγνωρισµένες Εκθέσεις

http://www.artoza.com/
http://www.horecaexpo.gr/
http://www.foodexpo.gr/
http://oenotelia.gr/
http://www.athenscoffeefestival.gr/
https://www.xenia.gr/
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H µεγαλύτερη έκθεση Αρτοποιίας  
& Ζαχαροπλαστικής στα Βαλκάνια!
Έχοντας εδραιώσει την εικόνα µιας από τις πλέον επιτυχηµένες επαγ-
γελµατικές εκθέσεις στην Ελλάδα και από τις καλύτερες του είδους 
της διεθνώς, η ARTOZA δίκαια θεωρείται µία έκθεση σύµβολο και 
σταθερό σηµείο αναφοράς για την Αρτοποιία και τη Ζαχαροπλαστική. 
Στην εξαιρετικά δύσκολη οικονοµική συγκυρία των τελευταίων ετών, 
η ARTOZA κατόρθωσε, όχι µόνο να διατηρήσει τις δυνάµεις της, αλλά 
και να ενισχύσει την αναγνωρισιµότητα και την ελκτική δύναµη που 
έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να παραµείνει ο ακλόνητος 
εκθεσιακός θεσµός ολόκληρου του κλάδου. 

Συµπληρώνοντας 26 χρόνια ζωής, στη διάρκεια της οποίας γνώρισε 
ανεπανάληπτη επιτυχία, η ARTOZA εισέρχεται δυναµικά στη νέα επο-
χή. Παρακολουθώντας τις ραγδαίες εξελίξεις και ανακατατάξεις στον 
κλάδο, ανανεώνεται δυναµικά και εµπλουτίζεται µε νέους τοµείς εκ-
θεµάτων και στοχευµένες θεµατικές εκδηλώσεις, έτσι ώστε να καλύ-
ψει όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις των επαγγελµατιών, προκειµένου 
να αντιµετωπίσουν τα νέα δεδοµένα που διαµορφώνει ο σύγχρονος 
ανταγωνισµός, προσφέροντας ταυτόχρονα µία µατιά στο µέλλον. 

Με τη συνεργασία και τη σύµπραξη όλων των θεσµικών φορέων και 
τη συµµετοχή της πλειονότητας των προµηθευτικών επιχειρήσεων του 
κλάδου, η 16η ARTOZA έχει αρχίσει ήδη να προετοιµάζεται. Αναµένεται 
να συγκεντρώσει χιλιάδες επαγγελµατίες και να αποτελέσει ένα τεράστιο 
εµπορικό φόρουµ, που θα σηµατοδοτήσει τη νέα πορεία ανάκαµψης 
για την Αρτοποιία και τη Ζαχαροπλαστική στην Ελλάδα, ικανοποιώντας  
πλήρως τις προσδοκίες των εκθετών αλλά και των επισκεπτών της.

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

26 Έτη διοργάνωσης

25.000 m2  
Εκθεσιακής επιφάνειας

250 Εκθέτες

35.900 Επισκέπτες  
από 15.200 εταιρίες

250.000€  
∆ιαφηµιστική δαπάνη 

60% του συνόλου των επαγγελµατιών του κλάδου 
επισκέπτονται ήδη την ARTOZA, αριθµός που αποτελεί ένα από τα 
υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης Εµπορικής Έκθεσης παγκοσµίως

∆ιοργάνωση: 15η
Τόπος: Athens Metropolitan Expo
Περιοδικότητα: Κάθε 2 χρόνια

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΝΑ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

2003     2005     2007     2009     2011     2013     2015     2017
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ΕΚΘΕΤΕΣ ΑΝΑ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

2003      2005      2007      2009      2011      2013      2015      2017

204
267 275

239
212 202

www.artoza.com
Artoza
∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

250250

http://www.artoza.com/
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Μια έκθεση παγκοσµίου επιπέδου!
Κάθε χρόνο η HORECA, η μεγαλύτερη έκθεση στην Ελλάδα και μία 
από τις µεγαλύτερες και καλύτερες του είδους της διεθνώς, έρχεται 
να επιβεβαιώσει την τεράστια φήµη της και να αποτελέσει πόλο έλξης 
δεκάδων χιλιάδων επαγγελµατιών, λειτουργώντας ως το πλέον αποτε-
λεσµατικό εµπορικό φόρουµ, αλλά και ως πλατφόρµα καινοτοµιών και 
εξελίξεων για τον Ξενοδοχειακό και τον ευρύτερο Επισιτιστικό κλάδο. 

Η HORECA, αν και έχει µια διαδροµή µόλις 12 ετών, θεωρείται µια 
έκθεση «σύµβολο» και έχει αποτυπωθεί στη συνείδηση όλων ως ο 
κορυφαίος εκθεσιακός θεσµός για τα Ξενοδοχεία και τη Μαζική Εστί-
αση στην Ελλάδα. Η HORECA δεν είναι µόνο ένα µεγάλο εµπορικό 
γεγονός. Είναι ένα ευρύτερο κοινωνικό γεγονός, που ενώνει όλους 
τους επαγγελµατίες του Τουρισµού και της Γαστρονοµίας, συµβάλ-
λοντας έτσι ουσιαστικά στην αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος.

Η µεγαλύτερη έκθεση στην Ελλάδα!
Παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία των τελευταίων ετών, η 
HORECA, σε αντίθεση µε άλλες εκθέσεις, κατόρθωσε να αυξήσει 
θεαµατικά όλα τα βασικά της µεγέθη και να καταστεί η µεγαλύτερη 
έκθεση στην Ελλάδα! Ελάχιστες εκθέσεις άλλωστε σε ολόκληρο τον 
κόσµο, έχουν καταφέρει να αυξήσουν το εκθεσιακό τους µέγεθος 
κατά 600% σε διάστηµα µόλις 12 ετών.

600% αύξησε η HORECA το εκθεσιακό της µέγεθος 
σε µόλις 12 χρόνια. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα οι εκθέτες της 
αυξήθηκαν κατά 360%

ΕΚΘΕΤΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013     2014    2015    2016   2017
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ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
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12 Έτη διοργάνωσης

55.000 m2 Εκθεσιακής 
επιφάνειας

550 Εκθέτες

128.000 Επισκέπτες  
από 48.000 εταιρίες

500.000€  
∆ιαφηµιστική δαπάνη

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

∆ιοργάνωση: 12η
Τόπος: Athens Metropolitan Expo
Περιοδικότητα: Ετήσια 

www.horecaexpo.gr

2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013     2014    2015    2016   2017

http://www.horecaexpo.gr/
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ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

4  Έτη διοργάνωσης

45.000 m2  
Εκθεσιακής επιφάνειας

1.200 Εκθέτες

15 Εθνικά περίπτερα

60.000 Επισκέπτες  
από 22.000 εταιρίες

2.500 Επισκέπτες  
από το εξωτερικό

500.000€  
∆ιαφηµιστική δαπάνη

2.500 από τους µεγαλύτερους ∆ιεθνείς Αγοραστές 
επισκέφτηκαν την έκθεση, εκ των οποίων 650 συµµετείχαν 
στο πρόγραµµα Hosted Buyer της FOOD EXPO 2017

Το Ελληνικό κρασί  
συναντά τις αγορές του κόσµου!
Η εξαιρετική επιτυχία που σηµείωσε η προηγούµενη OΕNOTELIA απέ-
δειξε ότι η παράλληλη διοργάνωσή της µε την FOOD EXPO δηµιουργεί 
σηµαντικές συνέργειες, αφού δίνει τη δυνατότητα στις οινοπαραγωγικές 
επιχειρήσεις της χώρας µας να έρθουν σε επαφή και να προωθήσουν τα 
προϊόντα τους στους δεκάδες χιλιάδες Έλληνες επαγγελµατίες, αλλά και 
σε δεκάδες σηµαντικούς ξένους αγοραστές κρασιού που την επισκέφθη-
καν. Η OΕNOTELIA τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσµου Ελληνικού Οίνου.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝOY & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝOY & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝOY & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝOY & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝOY & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝOY & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

∆ιοργάνωση: 4η
Τόπος: Athens Metropolitan Expo
Περιοδικότητα: Ετήσια

INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE EXHIBITION

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

www.foodexpo.gr

www.oenotelia.com

H µεγαλύτερη έκθεση Τροφίµων  
& Ποτών στη ΝΑ Ευρώπη!
Καμία άλλη έκθεση στην Ελλάδα, αλλά ίσως και σε ολόκληρο τον κόσμο, 
δεν απέκτησε το µέγεθος, την φήµη και την εµπορική αποτελεσµατικό-
τητα που πέτυχε η FOOD EXPO σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα. Από 
την τρίτη κιόλας διοργάνωσή της, η FOOD EXPO κατάφερε να αναδει-
χθεί ως η µεγαλύτερη διεθνής έκθεση Τροφίµων & Ποτών που έγινε 
στην Ελλάδα, αλλά και η µεγαλύτερη και σηµαντικότερη του είδους της 
στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.
Η FOOD EXPO αποτελεί σήµερα τον κορυφαίο εκθεσιακό θεσµό και 
το σηµαντικότερο φόρουµ για τα Τρόφιµα & Ποτά στη χώρα µας, που 
όχι µόνο καλύπτει τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς, αλλά συγχρόνως 
ανταποκρίνεται πλήρως και στον εξαγωγικό προσανατολισµό των ελλη-
νικών παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου.

Η FOOD EXPO έχει αύξηση 291% στον αριθµό  
των εκθετών σε σχέση µε την πρώτη διοργάνωση, 
αναδεικνύοντας τη δυναµική της.

http://www.foodexpo.gr/
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6 κορυφαία επαγγελµατικά περιοδικά

A-Z
Με αδιάλειπτη 27ετή παρουσία, άρτια εµφάνιση, πλούσια 
και έγκυρη ύλη, το Α-Ζ είναι µακράν το µεγαλύτερο σε κυ-
κλοφορία και απήχηση περιοδικό του κλάδου. Καλύπτει 
όλα τα νέα γύρω από την Αρτοποιία, τη Ζαχαροπλαστική και 
την Σοκολατοποιία.

Ψητό
Με τεράστια κυκλοφορία και συνεχώς αυξανόµενη απήχηση 
στις επιχειρήσεις εστίασης και την αγορά επεξεργασίας κρέα-
τος, αποτελεί το απόλυτο εργαλείο επικοινωνίας και προβολής 
των προµηθευτικών επιχειρήσεων στους πελάτες τους.

Z&G
Το εγκυρότερο κλαδικό περιοδικό για τη ζαχαροπλαστική. 
Ένα έντυπο υψηλής αισθητικής, από τα καλύτερα στο είδος 
του σε όλη την Ευρώπη, σηµαντικό εργαλείο δουλειάς στα 
χέρια του Έλληνα ζαχαροπλάστη.

Snack & Coffee
Το µόνο που αποδεδειγµένα αποστέλλεται σε 7.500 επιχει-
ρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Με την πλούσια ενηµέρωση και 
την υψηλή ποιότητά του, το περιοδικό αυτό συµβάλλει στην 
αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών του κλάδου.

Βιοτεχνική Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική
Μια πλήρης έκδοση µε όλα τα συνδικαλιστικά νέα και τις 
σύγχρονες εξελίξεις στον κλάδο της βιοτεχνικής αρτοποι-
ίας. Ένα πολύτιµο εργαλείο στα χέρια κάθε αρτοποιού και 
ζαχαροπλάστη.

Ambrosia Magazine
Το αγγλόφωνο περιοδικό για τα ελληνικά Τρόφιµα & Ποτά, 
κυκλοφορεί δύο φορές τον χρόνο και αποτελεί µία από τις 
πιο σοβαρές και καινοτόµες προσπάθειες προώθησης των 
ελληνικών Τροφίµων και Ποτών στις µεγάλες αγορές του 
εξωτερικού.

ΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΜΑΣ
www.forummagazines.gr
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Το εγκυρότερο περιοδικό  
Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής
Από την ίδρυσή του το 1990, το Α-Ζ έχει διανύσει µια µακρά επιτυχη-
µένη πορεία για να καταστεί σήµερα το µεγαλύτερο σε κυκλοφορία 
και απήχηση περιοδικό του κλάδου αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής. 
Εκδίδεται κάθε δύο µήνες και αποστέλλεται σε πάνω από 7.500 επι-
χειρήσεις αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και συναφών επαγγελµά-
των σε Ελλάδα και Κύπρο.

Μια έκδοση υψηλής αισθητικής και ποιότητας, το Α-Ζ παρέχει έγκυ-
ρη και πολύπλευρη ενηµέρωση για καθετί που αφορά το βιοτέχνη 
ή και επιχειρηµατία του κλάδου. Παρουσιάζοντας τα πρωτοπορια-
κά concepts, τις τάσεις της Ελληνικής και διεθνούς Aρτοποιίας και  
Zαχαροπλαστικής, αλλά και τις εξελίξεις στην αγορά των Α’ υλών και 
φιλοξενώντας άρθρα τεχνολογίας τροφίµων, διοίκησης επιχειρήσε-
ων, πρωτότυπες και παραδοσιακές συνταγές, το Α-Ζ είναι αναµφι-
σβήτητα το µεγαλύτερο και εγκυρότερο επαγγελµατικό περιοδικό 
Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα και βρίσκεται ανά-
µεσα στα καλύτερα περιοδικά του κλάδου του σε όλη την Ευρώπη.  
Ένα πολύτιµο εργαλείο στα χέρια κάθε αρτοποιού ή ζαχαροπλάστη.

Η βίβλος της Ελληνικής... υψηλής  
ζαχαροπλαστικής!
Εδώ και 28 χρόνια στο πλευρό του Έλληνα ζαχαροπλάστη, το πε-
ριοδικό Z+G εκδίδεται κάθε δύο µήνες και αποστέλλεται σε περισ-
σότερες από 4.300 Ελληνικές και ∆ιεθνείς επιχειρήσεις ζαχαροπλα-
στικής, παγωτού και σοκολάτας. Είναι το µοναδικό επαγγελµατικό 
περιοδικό στην Ελλάδα που είναι µέλος του Euroclub Ευρωπαϊκών 
Περιοδικών Ζαχαροπλαστικής, στο οποίο συµµετέχουν τα καλύτερα 
ευρωπαϊκά περιοδικά του κλάδου. 

Το Ζ+G έχει αναγνωριστεί ως το πρώτο σε κυκλοφορία και πιο 
έγκυρο ελληνικό επαγγελµατικό περιοδικό Ζαχαροπλαστικής. Ένα 
έντυπο υψηλής αισθητικής µε βαθιά γνώση τόσο της εγχώριας, όσο 
και της διεθνούς αγοράς ζαχαροπλαστικής, που έχει αποδείξει την 
εµπορική του αποτελεσµατικότητα, καθώς αποτελεί διαφηµιστική 
προτεραιότητα για όλους τους προµηθευτές του κλάδου που θέλουν 
να προωθήσουν σωστά και να προβάλλουν ουσιαστικά τα προϊόντα 
και την επιχείρησή τους.

Ζ+G (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 
-GELATERIA)

A-Z (ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ 
-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

3.405 Αρτοζαχαροπλαστεία 
& εργαστήρια ζαχαροπλαστικής

744 Σεφ & Τεχνίτες 
Ζαχαροπλαστικής

507 Βιοµηχανίες 
Αρτοζαχαροπλαστικής 

344 Εµπορικές επιχειρήσεις 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

5.973 Αρτοποιεία 

243 Managers Τροφίµων & 
Ποτών και Baker Masters

326 Βιοµηχανίες Άρτου & 
Σφολιάτας 

621 Εµπορικές επιχειρήσεις 

337 Eργαστήρια 
ζαχαροπλαστικής

5.000 7.500
αποδέκτες αποδέκτες



22

Το µοναδικό περιοδικό στο είδος του 
παγκοσµίως!
Για πρώτη φορά στο διεθνή χώρο των κλαδικών εντύπων, εµφα-
νίζεται ένα περιοδικό που απευθύνεται στις επιχειρήσεις Μαζικής 
Εστίασης, δίνοντας έµφαση σε εκείνες που έχουν στο επίκεντρο 
του µενού τους το κρέας (οβελιστήρια, ψησταριές, ταβέρνες, grill 
houses) προσφέροντας σε κάθε επαγγελµατία εστιάτορα τη δυνα-
τότητα να ανακαλύψει καινοτόµες ιδέες και να πάρει σηµαντικές 
πληροφορίες, που θα τον βοηθήσουν να ξεχωρίσει διαφοροποιώ-
ντας και εξελίσσοντας την επιχείρησή του. 

Το ΨΗΤΟ είναι ένα διµηνιαίο περιοδικό που ήρθε για να καλύψει 
ένα µεγάλο «κενό» στο χώρο των επαγγελµατικών εντύπων. Πε-
ριλαµβάνει όλα όσα αφορούν τον κλάδο των εστιατόρων: ειδήσεις 
για την ελληνική, αλλά και τη διεθνή αγορά, νέα προϊόντα, ρεπορτάζ 
και πολλά άλλα. Oι 7.500 αποδέκτες του, το έχουν ήδη αναδείξει σε 
αποτελεσµατικό «εργαλείο» επικοινωνίας ανάµεσα στον επαγγελ-
µατία και τις προµηθευτικές επιχειρήσεις, αλλά και αξιόπιστο µέσο 
ενηµέρωσης που κάνει γνωστές όλες τις εξελίξεις γύρω από την 
ελληνική, αλλά και τη διεθνή αγορά.

Πλούσια γέμιση, με τυρί φέτα, ντοματάκια Σαντορίνης,
ελιά, πράσινη πιπεριά κι Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο,
ποτίζει τα φύλλα ανάμεσα της και κάνει
την γευστική απόλαυση μια ιδιαίτερη εμπειρία.
Η Μεσογειακή Πατσαβουρόπιτα της Ροδούλας
είναι μια πίτα με χαρακτήρα και γεύση που αγαπήθηκε. 
Αλλά δεν σταματάμε εδώ!

Πίτες για επαγγελματίες.
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Tο πάθος για τη ζύµη

Πατσαβουρόπιτα Μεσογειακή

www.rodoula.gr

Αμαλιάδος 2, 136 72 Αχαρναί T 210 24 47 550 E info@rodoula.gr ...γεύσου το ταλέντο της!
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Οργανωθείτε 
και κερδίστε! 

ΓΩΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ  

Κουλουράκια 
& τσουρέκια µε 
έξυπνες γεµίσεις

ΠΑΣΧΑ ΟΛΟΤΑΧΩΣ

Συµµετέχου
µε!

2017 3 -6 ΜΑΡΤΙΟΥ
M E T R O P O L I T A N  E X P O

HALL 2 / STAND D02-E01

189_EXOFYLLO.indd   1 15/02/2017   09:07

Το επίσηµο περιοδικό  
της Οµοσπονδίας Αρτοποιών
Η Βιοτεχνική Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική είναι το επίσηµο περι-
οδικό της Οµοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας, το οποίο εκδίδεται σε 
διµηνιαία βάση. Από τον Οκτώβριο του 2007, η FORUM ΑΕ ανέλαβε 
τη συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού αλλάζοντας σελίδα στην πο-
λύχρονη ιστορία του, µε την εµφάνισή του να εκµοντερνίζεται και τη 
δοµή της ύλης του να διαφοροποιείται και να εξελίσσεται. 

Πρόκειται για ένα πλήρες έντυπο µε όλα τα συνδικαλιστικά νέα και 
τις σύγχρονες εξελίξεις στον κλάδο της βιοτεχνικής αρτοποιίας σε 
Ελλάδα και εξωτερικό, το οποίο αποστέλλεται σε 5.500 αποδέκτες. 
Θέληση όλων µας είναι η Βιοτεχνική Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική 
να καταστεί ένα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια του σύγχρονου βιοτέχνη 
επαγγελµατία αρτοποιού.

BΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ  
& ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΨΗΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

4.612 Αρτοποιεία

434 Βιοτεχνίες Ζύµης, 
Άρτοσυσκευασµάτων  
& Ζαχαροπλαστικής

454 Εµπορικές επιχειρήσεις 
πρώτων υλών, έτοιµων 
προϊόντων και µηχανηµάτων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

6.082 Εστιατόρια, 
Ψητοπωλεία & Ψησταριές 

376 Αλυσίδες εστιατορίων

414 Χονδρέµποροι  
& Προµηθευτές Τροφίµων

628 Επιχειρήσεις 
επεξεργασίας κρέατος 

5.500 7.500
αποδέκτες αποδέκτες
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Το πρώτο και µοναδικό ελληνικό  
περιοδικό για την Καφεστίαση 
To περιοδικό Snack & Coffee εκδίδεται από τον Ιανουάριο του 2005 
κάθε 2 µήνες και αποστέλλεται σε πάνω από 7.500 επιχειρήσεις σε 
όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. 

Το Snack & Coffee είναι το πρώτο ελληνικό επαγγελµατικό περιοδι-
κό που παρέχει πλήρη εκπροσώπηση του κλάδου των “Εστιατορίων 
Ταχείας Εξυπηρέτησης” και της «Καφεστίασης» (fast food, καφετέρι-
ες, πιτσαρίες, αναψυκτήρια κ.λπ.), ο οποίος είναι ένας ταχύτατα ανα-
πτυσσόµενος κλάδος µε εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης. Αποτελεί 
αναµφισβήτητα το µεγαλύτερο σε κυκλοφορία επαγγελµατικό περιο-
δικό του χώρου στην Ελλάδα. Με την πλούσια ενηµέρωση, τα έγκυρα 
ρεπορτάζ και την υψηλή του ποιότητα, συµβάλλει ουσιαστικά στην 
αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών του κλάδου.

Προβάλλει τα Eλληνικά Τρόφιµα και 
Ποτά στις αγορές όλου του κόσµου!
Καθώς ολοένα και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις διεκ-
δικούν µε αξιώσεις την είσοδο, αλλά και την εδραίωση τους στις 
διεθνείς αγορές Τροφίµων & Ποτών, καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντι-
κή η ύπαρξη και καθιέρωση ενός περιοδικού διεθνούς εµβέλειας, 
το οποίο θα αποτελέσει σηµαντικό µέσο προβολής των ελληνικών 
προϊόντων στα στελέχη των µεγαλυτέρων δικτύων διανοµής και 
των κορυφαίων αλυσίδων λιανικής στο εξωτερικό.

Το Ambrosia magazine είναι η αγγλόφωνη εξαµηνιαία έκδοση 
(έντυπη και ηλεκτρονική) για τα Ελληνικά Τρόφιµα & Ποτά, που έρχε-
ται να καλύψει αυτό το κενό και να αποτελέσει την αιχµή του δόρατος 
στον εξωστρεφή προσανατολισµό των ελληνικών επιχειρήσεων του 
κλάδου, προβάλλοντας και αναδεικνύοντας τη γαστρονοµική αξία και 
την ποιοτική υπεροχή των ελληνικών Τροφίµων & Ποτών διεθνώς.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

5.000 Επιλεγµένοι 
σηµαντικοί ξένοι αγοραστές  
/έντυπη µορφή

42.000 Ξένοι αγοραστές 
(µεγάλα supermarkets, retail-
ers, distributors, wholesalers, 
foodservers, brokers)  
/ ηλεκτρονική µορφή

3.000 Τεύχη διανέµονται 
σε διεθνείς εκθέσεις (PLMA, 
ANUGA, FANCY FOOD SHOW, 
GULFOOD) / έντυπη  
& ηλεκτρονική µορφή

SNACK
& COFFEE

AMBROSIA
magazine

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

6.425 Καφετέριες, πιτσαρίες 
& ταχυφαγεία 

340 Χονδρέµποροι & 
Προµηθευτές Τροφίµων

415 Bartenders-Baristas 

320 Αλυσίδες εστιατορίων

7.500 50.000
αποδέκτες αποδέκτες
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ

MΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λεωφ. Βουλιαγµένης 328
Άγ. ∆ηµήτριος, 173 42

Tηλ.:  210.52.42.100
Fax:  210.52.46.581

E-mail:  info@forumsa.gr

www.forumsa.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30 χρόνια υγιούς οικονοµικής 
λειτουργίας

Για 30 χρόνια, η FORUM ΑΕ δραστη-
ριοποιείται µε επιτυχία στο χώρο των 
Επαγγελµατικών Εµπορικών Εκθέσε-
ων & Εκδόσεων, περίοδος κατά την 
οποία ουδέποτε έχει εκτεθεί σε εξω-
τερικό δανεισµό, καθώς είναι αυστηρά 
αυτοχρηµατοδοτούµενη.

EΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΡ∆ΩΝ (ΕΒΙTDA)

Συνολικές πωλήσεις

Βασικοί ∆είκτες:
Κέρδη προ Τόκων, Φόρων, Αποσβέσεων  
Υλικών & Άυλων στοιχείων - EBITDA

Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία

(Όπως διαµορφώθηκαν στις 31 ∆εκεµβρίου εκάστου έτους, σε χιλιάδες €) *πρόβλεψη

4.191 5.274 3.426 5.043 5.100 7.744 7.540 14.100

729 845 359 705 715 1.273 1.251 1.781

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

EBITDAΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
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