
Ημερίδα για τη Φαρμακευτική Κάνναβη 
|| Συνδιοργάνωση: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης & Alegre Grow Shop

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης διοργανώνει σε συνεργασία με το Alegre Grow 
Shop εξειδικευμένο σεμινάριο για τη λίπανση, το φωτισμό, τη συγκομιδή και τη συσκευασία της 
φαρμακευτικής κάνναβης με εισηγητές επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια της Agrotica, της μεγαλύτερης κλαδικής έκθεσης της 
χώρας μας, που εφέτος πραγματοποιείται από τις 20 έως τις 23 Οκτωβρίου στο   Διεθνές Εκθεσιακό 
και Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης -και αναμένεται να υποδεχτεί χιλιάδες επισκέπτες από 
την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Η Agrotica αποτελεί κομβικό σημείο συνάντησης και δικτύωσης για την αγροτική οικονομία,
ενώ στα πλαίσιά της πραγματοποιούνται συνέδρια, ημερίδες και b2b συναντήσεις που 
αποτυπώνουν τον παλμό της αγροτικής ανάπτυξης της χώρας, ανάπτυξης που πλέον αφορά και 
στην φαρμακευτική κάνναβη και τις καλλιέργειές της.

To Alegre Grow Shop δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια εξωτερικού και εσωτερικού 
χώρου από το 2004, εστιάζοντας σε καινοτόμες τεχνολογίες. Πιστό σε αυτό το πλαίσιο για 18 
χρόνια, συνεχίζει να αναπτύσσει συνεργασίες με επαγγελματίες και επιστήμονες του κλάδου της 
φαρμακευτικής και βιομηχανικής κάνναβης 

Το πρόγραμμα της ημερίδας:

1. Εισαγωγή στην Φαρμακευτική Κάνναβη.
    Kαλωσόρισμα από τους διοργανωτές, το Cannabis Project by Alegre Growshop

CANNABIS PROJECT   / cannabisproject.gr
ALEGRE GROW SHOP / alegre.gr
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2. Εξειδικευμένα λιπάσματα για την κάνναβη ||  ADVANCED NUTRIENTS 
    Πώς να αποκτήσετε το μέγιστο γενετικό δυναμικό από το φυτό.
   

 José Manuel López - LP Commercial Manager EU
 Nicola Silvestri – Southern EU Area Manager
 Francesco Cangiulli – Sales Manager Italy

3. Η Σημασία του Φωτός στην Ανάπτυξη των Φυτών.  LUMATEK LIGHTING 
    Ποιότητα, ποσότητα και ένταση φωτός.  Τα οφέλη των LED στη γεωργία. Η τάση των  
    LED. Επιλογές εξειδικευμένου γεωργικού φωτισμού.

https://lumatek-lighting.com/
https://www.advancednutrients.com/


 Martim Viana - Chief Product & Brand Officer || 

4. Πώς και γιατί να αυτοματοποιήσετε τη συγκομιδή της κάνναβης. || MASTER PRODUCTS 
INOXIDABLE S.L.   

 Arnau Juscafresa - CEO

5. Συσκευασία προϊόντων, υπό κενό και σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα, εφαρμοσμένη σε
    τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα || QNUBU

 Edgar Orantes - Sales

6. Συσκευάζοντας Αποξηραμένους Ανθούς Κάνναβης || BOVEDA 
    Βέλτιστες πρακτικές ώστε να αποφευχθεί η απώλεια ποιότητας

https://bovedainc.com/
https://en.qnubu.com/
https://masterproducts.es/en
https://masterproducts.es/en


 Benjamin Patock - Head of International Relations


