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Η ευρωπαϊκή έκθεση για τους 

επαγγελματίες της κτηνοτροφίας

2.000
ζώα

1.300
εκθέτες

85.000
επισκέπτες

ΕΠΊΣΚΕΦΤΕΊΤΕ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΊΑΣ
Ανακαλύψτε τις φυλές βοοειδών και αιγοπροβατοειδών της 
περιοχής μας αλλά και αγροτικές βιομηχανικές μονάδες (σφαγείο, 
τυροκομείο, κέντρο εξαγωγής βοοειδών, κλπ). 
35 δωρεάν επισκέψεις με συνοδεία τεχνικών και ξεναγών – 
διερμηνέων. 
Πρόγραμμα και on-line εγγραφή στο www.sommet-elevage.fr

Οι προβαλλόμενοι τομείς:
Ζωική διατροφή, γενετική, υγιεινή και υγεία ζώων, υλικά άμελξης και 
εξοπλισμός για το γάλα, υπηρεσίες και εξοπλισμός για την κτηνοτροφία, 
κτιριακός εξοπλισμός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μηχανολογικός 
εξοπλισμός, …
u 175.000 τμ εκθεσιακών χώρων
u  85.000 επαγγελματίες επισκέπτες εκ των οποίων 4.000 διεθνείς επισκέπτες 

από 70 χώρες
u  1.300 εκθέτες (εκ των οποίων 270 διεθνείς συμμετοχές από 28 χώρες) 

παρουσιάζουν τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες

ΜΊΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΊΑ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΊΑΣ

Το SOMMET DE L’ELEVAGE είναι μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς επαγγελματικές 
εκθέσεις που ειδικεύονται στη ζωική παραγωγή γαλακτοπαραγωγικών βοοειδών, 
κρεοπαραγωγικών βοοειδών, προβατοειδών, ιπποειδών, κτλ. Πραγματοποιείται 
στην μεγαλύτερη περιοχή εκτροφής βοοειδών της Ευρώπης, στο κέντρο του 
Massif Central, στην πόλη Clermond-Ferrand της Γαλλίας.

ΜΊΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΓΚΟΣΜΊΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΓΊΑ ΤΗ ΖΩΊΚΗ ΓΕΝΕΤΊΚΗ

u  Παρουσίαση 2.000 ζώων υψηλής γενετικής αξίας: 
1.300 βοοειδών – 400 προβατοειδών – 300 ιπποειδών

u  22 φυλές βοοειδών (γαλακτοπαραγωγικών και κρεοπαραγωγικών), 26 φυλές 
προβατοειδών, 16 φυλές ιπποειδών, κλπ.

u  Μία επαγγελματική έκθεση σημείο αναφοράς για την κτηνοτροφία σε ορεινές 
και δύσβατες περιοχές 

u Η νούμερο 1 ευρωπαϊκή συνάντηση για τις φυλές βοδινού κρέατος



Δωρεάν είσοδος, προσωπική υποδοχή, διερμηνείς, ξενάγηση της έκθεσης, 
διοργάνωση επαγγελματικών συναντήσεων…
Η Διεθνής Επιχειρηματική μας Λέσχη / International Business Club 
(χώρος υποδοχής 300 τμ) είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει 
να αναπτύξετε αποτελεσματικά τις επαφές σας κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης.
Μην ξεχάσετε να κάνετε μία στάση εκεί ! Επισκέπτες ή εκθέτες που 
επιθυμούν να σας συναντήσουν μπορούν να σας αφήσουν μηνύματα.

ΥΠΟΔΟΧΗ VIP ΓΊΑ ΤΟΥΣ 
ΔΊΕΘΝΕΊΣ ΕΠΊΣΚΕΠΤΕΣ!

ΕΚΔΗΛΩΣΕΊΣ 2015
u  ΝΕΟ: Επισκέψεις σε μονάδες κτηνοτροφίας Τρίτη 6 Οκτωβρίου: 4 επισκέψεις 

(ολοήμερες):
Κατόπιν επιλογής, σε μονάδα γαλακτοπαραγωγικών βοοειδών, 
κρεοπαραγωγικών βοοειδών, προβατοειδών, ή σε μονάδα της φυλής Limousine

u  ΔΊΕΘΝΗΣ ΒΡΑΔΥΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΊΑΣ: παρουσίαση των γαλλικών φυλών 
στις ξένες αντιπροσωπείες (Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 18:30, Hall 3).

u Εθνικός διαγωνισμός της φυλής LIMOUSINE (400 ζώα).
u  Διαγωνισμός των φυλών Charolaise, Blonde d’Aquitaine, Salers, Aubrac, 

Holstein, Montbéliarde, Brune, Normande, Simmental, Ile de France, Texel, κλπ.
u Η ΡΟΥΜΑΝΊΑ: τιμώμενη χώρα της 24ης έκθεσης SOMMET DE L’ELEVAGE.
u Πάνω από 30 συνέδρια υψηλού επιπέδου για την αγροτική επικαιρότητα.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΩΝ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΊΑΣ
ΔΊΕΘΝΕΊΣ ΕΠΊΣΚΕΠΤΕΣ
Εγγραφείτε για δωρεάν είσοδο στην έκθεση
και για τις επισκέψεις σε κτηνοτροφικές μονάδες

απευθείας on-line στο www.sommet-elevage.fr

Κατά τη διαμονή σας, ανακαλύψτε τα τουριστικά 
αξιοθέατα της περιοχής μας!

Paris

Lyon

Clermont-
Ferrand

ΧΡΗΣΊΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Δυνατότητα έκπτωσης στα αεροπορικά σας εισιτήρια AIR FRANCE και τραίνου SNCF.
Δωρεάν μεταφορά μεταξύ του σιδηροδρομικού σταθμού SNCF, του κέντρου της 
πόλης και του εκθεσιακού κέντρου (είσοδος 1).
Περισσότερες λεπτομέρειες στο www.sommet-elevage.fr / useful information

ΔΊΑΜΟΝΗ
Κάντε κράτηση του ξενοδοχείου σας on line στο www.sommet-elevage.fr, 
ή επικοινωνήστε με το: Γραφείο Τουρισμού του Clermont-Ferrand
Τηλ: +33 (0) 4 73 98 65 00 – E-mail: congres-tourisme@clermont-fd.com

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
SOMMET DE L’ELEVAGE, Clermont-Ferrand, Γαλλία
Εκθεσιακό κέντρο « Grande Halle d’Auvergne »
Αυτοκινητόδρομος Α75, Έξοδος n° 3
Στοιχεία GPS: Γεωγραφικό μήκος 45.7395103 / Γεωγραφικό πλάτος 3.1526363

ΩΡΕΣ ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑΣ : 8:30 – 19:00

ΔΩΡΕΑΝ ΕΊΣΟΔΟΣ για τους διεθνείς επισκέπτες και υποδοχή VIP 
στη Διεθνή Λέσχη
Προεγγραφή στο www.sommet-elevage.fr

Στην Ελλάδα: 
Εμπορικό Τμήμα Γαλλικής Πρεσβείας  
- Business France Ελλάδας 
Θάλεια Γιαννοπούλου
Εμπορικός Ακόλουθος
Τηλ: 2103391148
thalia.yannopoulos@businessfrance.fr

Αριέττα Τσαγκαράκη
Εμπορικός Ακόλουθος
Τηλ: 2103391147
arietta.tsagaraki@businessfrance.fr

Στη Γαλλία: 
SOMMET DE L’ELEVAGE
M. Benoît DELALOY, International Manager
Clermont-Ferrand – Γαλλία
Tel: +33 (0)4 73 28 95 13
bdelaloy@sommet-elevage.fr

ΕΠΊΚΟΊΝΩΝΊΑ

www.sommet-elevage.fr
www.facebook.com/sommet.elevageSOMMET DE L’ÉLEVAGE - Tel. +33 (0) 4 73 28 95 13 - info@sommet-elevage.fr


