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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ Γεωηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, ζηα
πιαίζηα ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ ηνπ ξόινπ ωο ζπκβνύινπ ηεο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα
πξωηνγελνύο παξαγωγήο, ππνζηεξίδεη ελεξγά θη επίζεκα ηε δηνξγάλωζε ηνπ 4ος
Δλληνογεπμανικού Φόποςμ Σποθίμων πος θα γίνει ζηην Καβάλα ζηιρ 22 - 23
Μαΐος 2017.
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Βιομησανικού Δπιμεληηηπίος, ζε ζςνεπγαζία με ηην εηαιπία-μέλορ ηος, BASF
Δλλάρ ΑΒΔΔ, ςπό ηην αιγίδα ηος Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων
και με ηην ςποζηήπιξη ηος Παπαπηήμαηορ μαρ.
ην νπνίν ζηεξίδεη ελεξγά ηηο Διιελνγεξκαληθέο εκπνξηθέο ζρέζεηο, πξνωζώληαο
πξωηνβνπιίεο θαη δξάζεηο ηωλ εηαηξηώλ - κειώλ ηνπ. Ζ πξωηνβνπιία απηή πξόθεηηαη λα
πινπνηεζεί κε ηε κνξθή ελόο ζπλεδξίνπ θαη Β2Β ζπλαληήζεωλ Γεξκαληθώλ εηαηξηώλ κε
Έιιελεο παξαγωγνύο.
Σελ πξώηε κέξα (22.05.2017) ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νκηιίεο από εθπξνζώπνπο ηνπ
αγξνηηθνύ, πνιηηηθνύ θαη δηπιωκαηηθνύ ηνκέα, θαζώο θαη από εθπξνζώπνπο ζπλδέζκωλ.
Σε δεύηεξε κέξα (23.05.2017) ζα ιάβνπλ ρώξα ζύληνκεο παξνπζηάζεηο ηωλ Διιεληθώλ θαη
Γεξκαληθώλ εηαηξηώλ θαη ζα δηεμαρζνύλ ζπλαληήζεηο B2B κεηαμύ ηωλ Διιήλωλ παξαγωγώλ
/ αγξνηηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ θαη ηωλ Γεξκαληθώλ εηαηξηώλ, πνπ επηζπκνύλ λα εηζάγνπλ
ειιεληθά παξαδνζηαθά πξνϊόληα. Θα ππάξρνπλ παξάιιεια θαη κηθξά stands, όπνπ νη
ειιεληθέο εηαηξίεο ζα εθζέηνπλ ηα πξνϊόληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο.
Ζ δηνξγάλωζε απηνύ ηνπ θόξνπκ ζηελ Θαβάια απνηεινύζε καθξόρξνλε επηζπκία ηνπ
παξαξηήκαηόο καο θαη θαηαβάιακε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα θηινμελεζεί

ζηελ πόιε καο, ζε κηα πεξηνρή κε έληνλε εμαγωγηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε Γεξκαληθή αγνξά
θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηωλ ηξνθίκωλ.
Δπειπηζηνύκε ην εγρείξεκα απηό, λα έρεη ζεηηθό αληίθηππν ζηνλ ηόπν καο θαη λα
αλαδείμεη επξύηεξα ηηο πξννπηηθέο εμωζηξέθεηαο ηωλ ειιεληθώλ αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ ζηε
κεγαιύηεξε νηθνλνκία ηεο Δπξώπεο, ηε Γεξκαληθή, θαζώο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ελίζρπζεο
ηωλ παξαγωγηθώλ δνκώλ ζηνλ πξωηνγελή ηνκέα.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο θαη γηα ην πξόγξακκα ηωλ
εθδειώζεωλ
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http://griechenland.ahk.de/gr/ekdiloseis/single-view-gr/events/4o-ellinogermaniko-foroymtrofimon/?cHash=0174269510516053a7f693d8fee2ebaa
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επηθνηλωλίαο κε ηελ θα Διίδα Ιηνύηα, ηει. 2106419038, e.liouta@ahk.com.gr θαη ηελ θα
Αζελά Θενθαλίδνπ, ηει. 2106419025,pr@ahk.com.gr.

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
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