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Υπό την αιγίδα   

   
 
 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2018 
 

                                                                          
 

      5ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

  

Κυρίες και κύριοι,  
το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το οποίο στηρίζει ενεργά τις ελληνογερμανικές εμπορικές 
σχέσεις και προωθεί τις πρωτοβουλίες και δράσεις των εταιριών-μελών του, διοργανώνει, σε συνεργασία με την εταιρία-
μέλος BASF Ελλάς ΑΒΕΕ και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και του Δήμου Λαμιέων, ένα διήμερο προώθησης των ελληνικών παραδοσιακών προïόντων. 
 
Η πρωτοβουλία αυτή πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μορφή ενός συνεδρίου και Β2Β συναντήσεων γερμανικών εταιριών 
με Έλληνες παραγωγούς  

στις 24. – 25.05.2018  
στη Λαμία, 

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων, 
Λεωνίδου 9, 2ος όροφος. 

 
Την πρώτη μέρα (24.05.2018) θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από εκπροσώπους του αγροτικού, πολιτικού και 
διπλωματικού τομέα, καθώς και από εκπροσώπους συνδέσμων. Στη συνέχεια, θα λάβουν χώρα σύντομες παρουσιάσεις 
των γερμανικών εταιριών. Μετά την ολοκλήρωση του συνεδριακού μέρους θα ακολουθήσει δείπνο για τους 
συμμετέχοντες στο «Έπαυλις – Κτήμα Τσιρώνη» στις 20:30.  
 
Τη δεύτερη μέρα (25.05.2018) θα διεξαχθούν συναντήσεις B2B μεταξύ των Ελλήνων παραγωγών/αγροτικών 
συνεταιρισμών και των γερμανικών εταιριών, που επιθυμούν να εισάγουν ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα. Θα υπάρχουν 
παράλληλα και μικρά stands, όπου οι ελληνικές εταιρίες θα εκθέτουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. 
 
Σκοπός μας είναι, το εγχείρημα αυτό να έχει θετικό αντίκτυπο και συνέχεια στη μελλοντική συνεργασία των γερμανικών 
εταιριών με τους Έλληνες παραγωγούς.  
 
Θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε στο 5ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων. H συμμετοχή είναι δωρεάν. 
 
Για τη συμμετοχή σας στο Φόρουμ και στο δείπνο στις 24.05, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική δήλωση 
συμμετοχής, το αργότερο μέχρι τις 21 Μαΐου 2018. Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία απευθυνθείτε στην 
κα Ε. Λιούτα, τηλ. 210 64 19 038 και κα Α. Θεοφανίδου, τηλ. 210 64 19 025, κιν.: 6944 266 603.  
 

Χορηγοί:                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
  
Χορηγοί επικοινωνίας:  
 
 

 
  
 
 

 
 

 
 
 

Χορηγοί Προϊόντων/Υπηρεσιών:   

               
 

https://docs.google.com/forms/d/17CF_Fq_zOMtDcmi95cGCMJSQ6Jw8NFLsZOANPdkYVDI/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/17CF_Fq_zOMtDcmi95cGCMJSQ6Jw8NFLsZOANPdkYVDI/viewform?edit_requested=true

