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Ταυτότητα

Η εταιρεία RM INTERNATIONAL ασχολείται με την διοργάνωση εκθέσεων εδώ και μια δεκαετία γράφοντας την δική της ξεχωριστή 
ιστορία στον χώρο.
Με ένα επιτελείο επαγγελματιών που διαθέτει εκθεσιακή εμπειρία πλέον των 30 ετών, η RM INTERNATIONAL έχει ήδη στο 
ενεργητικό της επιτυχημένες διοργανώσεις εκθέσεων στους πιο σημαντικούς και απαιτητικούς εκθεσιακούς χώρους, όπως το 
Ολυμπιακό Ακίνητο Ξιφασκίας, το Ανατολικό Αεροδρόμιο, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το Ζάππειο Μέγαρο, Helexpo, MEC 
Παιανίας κ.α. 
Με περισσότερες από 50 διοργανώσεις εκθέσεων την τελευταία δεκαετία στους κλάδους τροφίμων και ποτών, κατοικίας, real 
estate και οδοντιατρικών-οδοντοτεχνικών ειδών, η RM INTERNATIONAL έχει συνδέσει περισσότερους από 5.000 εκθέτες με 
εκατομμύρια επισκέπτες και επαγγελματίες από Ελλάδα και εξωτερικό.

2.000.000
Επισκέπτες

50 Διοργανώσεις 5000 Εκθέτες

Οι επικοινωνιακές και προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κάθε διοργάνωσης εκτός από την 
προσέλκυση επισκεψιμότητας, εγγυώνται την προβολή και διαφήμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των προϊόντων 
των επαγγελματιών που μας εμπιστεύονται σε κάθε διοργάνωση.

30 Χρόνια Εμπειρίας 

Η RM International από το 2022 είναι ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Οργανωτών, Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος 
(ΣΟΚΕΕ), που εκπροσωπεί την εκθεσιακή βιομηχανία της Ελλάδος και πρόσφατα επισφράγισε την συνεργασία της με 
την ΔΕΘ - ΗELEXPO ως επίσημος συνδιοργανωτής της έκθεσης Real Estate Expo North.



ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ



Φυσική έκθεση

Η ΕΞΠΟΤΡΟΦ είναι μια έκθεση τροφίμων και ποτών που απευθύνεται τόσο στους 
επαγγελματίες όσο και στο καταναλωτικό κοινό. 

Διοργανώνεται με μεγάλη επιτυχία από το 2014 και τελεί υπό την αιγίδα υπουργείων, 
περιφερειών, φορέων και επιμελητηρίων. 

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 300 παραγωγούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, 
ιδιαίτερα προϊόντα υψηλής ποιότητας και πλούσιες παράλληλες εκδηλώσεις, η 
ΕΞΠΟΤΡΟΦ αποτελεί θεσμό στον χώρο των τροφίμων και ποτών.

Η κορυφαία έκθεση Τροφίμων και Ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ είναι η πρώτη αμιγώς F2B [Food 
to Business] έκθεση artisanal προϊόντων μικρής παραγωγής και προϊόντων delicatessen 
στην Ελλάδα, στοχεύοντας στις επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ παραγωγών και 
καναλιών διανομής. Κάθε χρόνο τον Φεβρουάριο, σημαντικοί buyers από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό έχουν τη δυνατότητα να συναντούν απευθείας τους παραγωγούς στην αρχή 
της σεζόν.



Φυσική έκθεση

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του Real Estate σήμερα, περισσότερο από κάθε 
άλλη εποχή, είναι έκδηλη η ανάγκη συνεργασιών, εξωστρέφειας και συνεχούς 
ενημέρωσης για τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις, όλων των δομών που συνθέτουν το 
μωσαϊκό του κλάδου στην Ελλάδα.

Αυτήν ακριβώς την ανάγκη εκπληρώνει RM International με τη υλοποίηση της PREMIUM 
REAL ESTATE EXPO (REXPO), της μοναδικής έκθεσης ακινήτων στην Ελλάδα.

Εξειδικευμένοι επαγγελματίες από τους κλάδους των ακινήτων, των επενδύσεων και των 
κατασκευών δίνουν ραντεβού στην έκθεση παρουσιάζοντας όλες τις λύσεις και τις 
προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου. 

Παράλληλα η διοργάνωση του Premium Real Estate Forum δίνει την ευκαιρία σε όλους 
τους συμμετέχοντες και επισκέπτες της έκθεσης να ενημερωθούν για τις τάσεις και τα 
trends της αγοράς, να διευρύνουν τον επιχειρηματικό κύκλο γνωριμιών τους και να 
μετατρέψουν την PREMIUM REAL ESTATE EXPO σε σημείο αναφοράς για τους 
επαγγελματίες του κλάδου.

Από το 2022 η έκθεση φιλοξενείται στο πλαίσιο της έκθεσης Philoxenia – Hotelia στην 
ΔΕΘ Helexpo στη Θεσσαλονίκη με την ονομασία Real Estate Expo North και 
διοργανώνεται σε ετήσια βάση σε συνδιοργάνωση με την ΔΕΘ HELEXPO.



Φυσική έκθεση

Η Έκθεση DENTAL, η μεγαλύτερη έκθεση οδοντιατρικών – οδοντοτεχνικών ειδών στην 
Ελλάδα, μετρώντας πάνω από 38 χρόνια παρουσίας κι έχοντας καταξιωθεί ως θεσμός 
αναφοράς για τον κλάδο της Οδοντιατρικής και της Οδοντικής Τεχνολογίας, έρχεται ανά 
διετία για να ενημερώσει τους επαγγελματίες του κάδου για όλες τις νέες εξελίξεις.

Με γνώμονα την ενημέρωση των Οδοντιάτρων και των Οδοντοτεχνιτών, η Dental, 
φιλοξενεί περισσότερες από 65 Ελληνικές εταιρείες, που παρουσιάζουν σε τρεις ημέρες 
όλες τις τεχνολογικές καινοτομίες και προϊόντα του κλάδου, είτε παράγονται στη χώρα 
μας, είτε διεθνώς.

Η Dental αποτελεί την μοναδική κλαδική έκθεση που στόχο έχει να φέρει κοντά τις 
μεγαλύτερες εταιρείες εξοπλισμού οδοντιατρικών – οδοντοτεχνικών ειδών με τους 
επαγγελματίες του χώρου.



Φυσική έκθεση

Έχοντας στο ενεργητικό της δυναμική παρουσία απο το 1991 στον χώρο της 
διοργάνωσης εκθέσεων, η Φθινοπωρινή Κατοικία και η Ανοιξιάτικη Κατοικία αποτελούν τη 
ναυαρχίδα των εκθέσεων κατοικίας στην Ελλάδα. 

Σχεδιασμένες για να καλύψουν όλες τις ανάγκες για το σπίτι και τον κήπο, οι Εκθέσεις 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ υποδέχονται τους επισκέπτες τους με υψηλής αισθητικής προτάσεις 
διακόσμησης, επίπλωσης και εξοπλισμού για κάθε τύπου κατοικία. 

Με μια βόλτα στις Εκθέσεις Κατοικίας, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να 
συναντήσουν ειδικά επιλεγμένους εκθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που 
πρωταγωνιστούν στην κατασκευή και εμπορία επίπλων. 



ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ



Ψηφιακή έκθεση

Μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας, www.delifair.gr Έλληνες Παραγωγοί έχουν 
την δυνατότητα να προβάλουν τις εταιρείες και τα προϊόντα τους αλλά και να 
πραγματοποιήσουν Online Συναντήσεις με επισκέπτες και επαγγελματίες του κλάδου 
τροφίμων και ποτών.

Οι εκθέτες έχουν τη δυνατότητα προγραμματισμού Online Β2Β συναντήσεων με 
ενδιαφερόμενους εγχώριους αγοραστές (“B2B Markets”,“B2B Hotels”, “B2B Horeca”), 
καθώς και την δυνατότητα απομακρυσμένων συναντήσεων με διεθνείς ενδιαφερόμενους 
αγοραστές (“B2B Global”).

Η ψηφιακή διοργάνωση της Έκθεσης The DeliFair by ΕΞΠΟΤΡΟΦ έχει στόχο να 
προσελκύει το ενδιαφέρον χιλιάδων επαγγελματιών και καταναλωτών και να συμβάλλει 
στην επίτευξη συνεργασιών και συμφωνιών με σκοπό την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τροφίμων και ποτών και της εξαγωγικής 
δραστηριότητας. 

http://www.delifair.gr/


Βραβεία Ποιότητας Γεύσης

Τα Athens Fine Food Awards, εν συντομία AFFA είναι η σημαντικότερη προσπάθεια που 
γίνεται στην Ελλάδα για την συγκέντρωση, καταγραφή και προβολή των προϊόντων 
τροφίμων Ελλήνων παραγωγών. Aποτελούν την ουσιαστικότερη διοργάνωση 
αξιολόγησης και επιβράβευσης της προσπάθειας τους.

Τη σφραγίδα της διοργάνωσης έχει η Έκθεση τροφίμων ΕΞΠΟΤΡΟΦ σε συνεργασία με 
σημαντικούς επαγγελματίες του χώρου. Σκοπός των AFFA είναι να αποτελέσουν το 
σημείο αναφοράς για την ανάδειξη της ελληνικής παραγωγής. Την ελληνική παραγωγή 
που στηρίζεται στην πρώτη ύλη, την καινοτομία, την τεχνογνωσία, τις καλές πρακτικές και 
την θρεπτική αξία.

Η αξιοπιστία των βραβείων, σε διεθνές επίπεδο, βασίζεται στον επαγγελματισμό και την 
εμπειρία της επιτροπής αξιολόγησης. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και στα 
Athens Fine Food Awards. Οι σημαντικότεροι επαγγελματίες του κλάδου των τροφίμων 
βρίσκονται ανάμεσα στα μέλη της επιτροπής για να οδηγήσουν με αξιοπιστία την μεγάλη 
προσπάθεια καταγραφής που γίνεται για το ελληνικό τρόφιμο. Στόχος της διοργανώτριας 
είναι η όσο το δυνατόν αντικειμενική και διαφανής διαδικασία που θα επιτρέψει στο 
ελληνικό τρόφιμο να βρει την αναγνώριση που του αξίζει.



Ψηφιακή Έκθεση

Στο πλαίσιο της φυσικής έκθεσης Premium Real Estate Expo οι εκθέτες έχουν την 
δυνατότητα να παρουσιάζουν τις υπηρεσίες και τα ακίνητά τους και διαδικτυακά μέσω της 
καινοτόμα πλατφόρμας www.vrexpogreece.com. 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα www.vrexpogreece.com έχει στόχο να φέρει σε επαφή τους 
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Real Estate με ενδιαφερόμενους 
επενδυτές από το εξωτερικό.

Πραγματοποιώντας προγραμματισμένες live B2B συναντήσεις οι εκθέτες της ψηφιακής 
έκθεσης καταρρίπτουν τους γεωγραφικούς περιορισμούς, ενισχύοντας σημαντικά το 
πελατολόγιο τους και το πεδίο δράσης τους.

Οι επισκέπτες της ψηφιακής έκθεσης έχουν την δυνατότητα να συνομιλήσουν εύκολα και 
γρήγορα με όλους τους επαγγελματίες του Real Estate στην Ελλάδα, αλλά και να 
παρακολουθήσουν ζωντανά τα δρώμενα της φυσικής έκθεσης και του Premium Real 
Estate Forum.

http://www.vrexpogreece.com/


ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
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