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H BASF συμμετέχει στην 85η ΔΕΘ ως εκθέτης στο Εθνικό 
Περίπτερο της Γερμανίας 

 Με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία, η BASF συμμετέχει ως εκθέτης στο 
Εθνικό Γερμανικό Περίπτερο 13 
 

 

Τα καινοτόμα προϊόντα και τις αειφόρες λύσεις της θα παρουσιάσει στην 85η 

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η BASF, η κορυφαία χημική εταιρεία, με έδρα τη 

Γερμανία και παρουσία σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου, συμμετέχοντας στο 

Εθνικό Περίπτερο της Γερμανίας, η οποία φέτος είναι η τιμώμενη χώρα της 

έκθεσης. 

Ειδικότερα, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, που θα διαρκέσει η έκθεση, η BASF 

θα παρουσιάσει στο περίπτερο της όλη τη γκάμα των προϊόντων της, από τα 

προϊόντα φυτοπροστασίας, δημόσιας υγείας και σπόρους έως τις πρώτες ύλες και 

τα πρόσθετα για τη βιομηχανία, αναδεικνύοντας έτσι τη συμβολή της στην 

ανάπτυξη της ελληνικής γεωργικής και βιομηχανικής παραγωγής.  

Ξεχωριστή θέση στο περίπτερο θα έχει και η BTC Europe, θυγατρική της BASF, η 

οποία εξειδικεύεται στη διανομή χημικών σε μικρού και μεσαίου μεγέθους πελάτες. 

«Στη BASF δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Με τη συμμετοχή μας 

στη φετινή ΔΕΘ, θέλουμε  να προσφέρουμε την ευκαιρία σε όλους τους επισκέπτες 

να ενημερωθούν για το εξαιρετικά καινοτόμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας και να 

ανακαλύψουν πώς συμβάλλουμε και εμείς στο να ενισχυθεί η Ελληνική οικονομία, 



Σελίδα 2  
 

με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη», δήλωσε ο Βασίλης Γούναρης, Διευθύνων 

Σύμβουλος της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ. 

Η BASF θα τηρήσει αυστηρά όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας και προστασίας, 

τα οποία θα ισχύσουν λόγω Covid-19 για όσους επισκέπτες, εκθέτες και 

συνεργάτες βρεθούν στον χώρο της 85ης ΔΕΘ. 

Περισσότερες πληροφορίες στο https://tif-thessaloniki.german-

pavilion.com/en/exhibitors/86399/ 

 

 

 

Σχετικά με τη BASF 

Στη BASF, δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με 

την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη. Περισσότεροι από 117.000 εργαζόμενοι 

του Ομίλου της BASF συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας σε σχεδόν όλους τους κλάδους 

της οικονομίας και σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Η γκάμα των προϊόντων μας διαρθρώνεται 
σε έξι τομείς: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care και 

Agricultural Solutions. Η BASF κατέγραψε πωλήσεις ύψους €59 δισεκατομμυρίων το 2019. Η BASF 

είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης (BAS) και ως American Depositary Receipts 

(BASFY) στις ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.basf.gr. 
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