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A Madridban évente megrendezésre kerülő Nemzetközi Gourmet Szalon kiváló minőségű, 
egyedi értéke miatt keresett élelmiszerek szakkiállítása és vására, amely tematikája alapján a 
hungarikumok, ökológiai,  földrajzi eredetvédett, földrajzi árujelzővel ellátott, hagyományos 
illetve HIR termékek megismertetésének, népszerűsítésének kiváló fóruma. 
A Nemzetközi Gourmet Szalon szakkiállítás 2011-ben április 11-14-e között 25. alkalommal 
kerül megrendezésre Madridban. A 25. évforduló alkalmából a szokásosnál kiemeltebb 
szakmai és médiafigyelem övezi majd a rendezvényt. 
2011-re a Gourmet Szalon szervezői 100 külföldi üzletember meghívását tervezik, köztük 
spanyol és külföldi szállodák, magas kategóriájú éttermek, üzletláncok gourmet 
részlegeinek  üzletembereit, beszerzőit, többek között pl. a Selfridges, Harrods beszerzési 
igazgatóit. A spanyol cégek közül az „el Club Gourmet de Corte Inglés”, „Sánchez Romero” 
és egyéb, delikát terméket kínáló multinacionális cég képviselőjét várják. 
A szakkiállítás ideje alatt számos kísérő rendezvényt szerveznek. Az évforduló miatt 2011-
ben az exkluzív események várhatóan még nagyobb hangsúlyt kapnak (volt már francia 
osztriga kagylónyitó, ismert séfek bemutatói, hivatásos sonkaszeletelők versenye). A 
reprezentatív termékbemutatók céljára a „Gourmet Különterem”, vagy az ingyenes bemutató 
terem, illetve maga a stand állhat a magyar kiállító rendelkezésére. 
Az üzleti tárgyalásokhoz a business center ingyenesen vehető igénybe, tolmácsolást (angol) 
biztosítanak. A vásárra meghívott üzletembereket a szervezők elkalauzolják a kiállítókhoz, 
találkozókat szerveznek részükre. 
Az eseményt hagyományosan a spanyol királyi család tagja nyitja meg, 2009-ben Letizia 
hercegné volt a hivatalos megnyitó díszvendége. Jövőre nyitó, illetve záró koktélt terveznek a 
legnagyobb spanyol (Ferrán Adría, Juan Mari Arzak) és külföldi séfek részvételével. 
 
A Gourmet Salon szakkiállításon való AMC megjelenés jövőre nem tervezett, de egyéni 
részvételi lehetőségre van mód. 
A 2010. évi kiállítás beszámolója a http://www.gourmets.net, a 2011. évi jelentkezési lap és 
feltételek az alábbi elérhetőségen találhatók a honlapon:  
(http://www.gourmets.net/constructor.php?idSeccion=8&idSubSeccion=77&RsIdSeccionAux
=322&idIdioma=1# ). 
Érdeklődés esetén várom mielőbbi visszajelzésüket, tekintettel arra, hogy a kiállításra történő 
jelentkezés novemberben már elkezdődött. A Gourmet Szalon szervezőivel kapcsolatban 
vagyok, további tájékoztatás, részletek egyeztetésére szívesen állok az érdeklődők 
rendelkezésére: 
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