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W dniach 07-15 września br. odbyły się 84 Międzynarodowe Targi Wielobranżowe w Salonikach (TIF). Są to
największe wielobranżowe targi na Bałkanach i południowo - wschodniej Europie. Po raz kolejny w obiekcie
wystawienniczym HELEXPO swoją ofertę zaprezentowało ponad 1500 wystawców. Zgodnie z pierwszymi
szacunkami, targi odwiedziło pand 270 tys. osób. Tegoroczne edycja targów podzielona została na kilka
głównych sektorów tematycznych:
Edukacja i przedsiębiorczość - programy edukacyjne, nowe działania, innowacyjne pomysły, certyﬁkacja
itp.;
Digital Greece, inicjatywa Ministerstwa Cyfrowego Zarządzania i TIF-Helexpo we współpracy z Industry
Disruptors – Game Changers, celem projektu jest promocja innowacyjnej przedsiębiorczości na terenie
Grecji jak i współpracy z zagranicą;
Salonica Cannabis Expo 2019, największa coroczna wystawa marihuany w Grecji, przyciągająca 300 000
odwiedzających z całego kraju i zagranicy;
Smaki Grecji - największe targi gastronomiczne w północnej Grecji;
Grecja i przedsiębiorczość – przedsiębiorstwa, agencje, organizacje rządowe i izby przemysłowo handlowych z ponad 400 ﬁrmami członkowskimi;
Energia, moduł wystawienniczy poświęcony branży energii neuronowej: systemy fotowoltaiczne do
optymalnego wykorzystania energii słonecznej, innowacyjne produkty grzewcze-chłodzące, biomasa,
dostawcy energii, bioklimatyczne projektowanie budynków oraz technologie i systemy zarządzania
środowiskowego;
Motoryzacja - sekcja wystawiennicza poświęcona przemysłowi motoryzacyjnemu prezentująca nowe
modele samochodów, motocykli i samochodów kempingowych, sprzęt warsztatowy i części zamienne,
systemy bezpieczeństwa, multimedia itp.
W roku obecnym honorowy patronat nad targami objęły Indie, które powróciły do Salonik ponownie po 10 latach
nieobecności, prezentując niezwykle bogatą ofertę wschodzącego supermocarstwa gospodarczego i
inwestycyjnego a tym samym jeden z największych rynków na świecie. Odwiedzający targi mieli przyjemność
zapoznać się nie tylko z tradycyjną kulturą Indii, ale przede wszystkim z jej nowoczesnym i postępowym
obliczem. Podczas uroczystej inauguracji targów podkreślone zostało, że stosunkowe małe na dzień dzisiejszy
obroty handlowe pomiędzy Grecją a Indiami powinny w latach następnych zostać zwiększone poprzez nowe
współprace i inwestycje. Indie, z uwagi na szybki rozwój gospodarczy, potencjał kadrowy oraz wielkość rynku
stanowić mogą wyjątkowo interesującego partnera dla greckich przedsiębiorstw. Zaprezentowana w Salonikach
delegacja „New India” składa się z ponad 70 przedsiębiorstw zarówno rządowych jak i prywatnych
reprezentujących sektory takie jak technologia kosmiczna i stoczniowa, energia, tekstylia, technologie
informacyjne, żywność przetworzona, infrastruktura, turystyka, ceramika, sprzęt mechaniczny itp. Dodatkową
atrakcją podczas targów były liczne imprezy równoległe: regionalne wydarzenia muzyczne i taneczne, wystawy
sztuki, fora biznesu jak i szkolenia dla greckich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem.
W niedziele 8 września na stoisku Grecko – Polskiej Izby Handlu i Inwestycji zostało zorganizowane uroczyste
przyjęcie upamiętniające setną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Grecją.
Podczas jednodniowej wizytacji odbyło się spotkanie z Urzędem Statystycznym Grecji (ELSTAT) jak i z Enterprise
Greece. Pomimo iż w roku obecnym ZBH Ateny nie posiadało własnego stoiska promocyjnego, przeprowadzone
zostały liczne rozmowy B2B z potencjalnymi partnerami biznesowymi.
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