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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο Τελ Αβίβ ο Μπακογιάννης με επιχειρηματίες της Στερεάς Ελλάδας

Άνω κάτω έκαναν την αγορά του Shuk Tzafon στο Τελ Αβίβ ο Κώστας Μπακογιάννης με τον
σεφ Άκη Πετρετζίκη και τους επιχειρηματίες της Στερεάς Ελλάδας. Οι επισκέπτες της αγοράς
απόλαυσαν γεύσεις της Στερεάς Ελλάδας που ετοίμασε ο γνωστός σεφ, προσκεκλημένος της
Περιφέρειας που σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
ελληνικής πρεσβείας στο Τελ Αβίβ και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στο Ισραήλ,
διοργάνωσε μία μεγάλη γιορτή τουρισμού και γαστρονομίας.

Η γιορτή, που πραγματοποιείται από τις 16 έως τις 19 Οκτωβρίου, έχει δύο βασικούς στόχους.
Την ανάδειξη του τουριστικού πλούτου της Εύβοιας, της Ευρυτανίας, της Βοιωτίας, της
Φωκίδας και της Φθιώτιδας, αλλά και την πραγματοποίηση στοχευμένων επαγγελματικών
συναντήσεων των επιχειρηματιών της Στερεάς Ελλάδας για την προώθηση του τουρισμού και των
εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, δόθηκε η δυνατότητα στους επαγγελματίες που συμμετέχουν
στην αποστολή, να συναντηθούν με μεγάλους εισαγωγείς του Ισραήλ και να λάβουν μέρος σε ένα
ουσιαστικό workshop στο οποίο παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των μεγαλύτερων τουριστικών
πρακτορείων της χώρας, παρακολούθησαν την παρουσίαση των τουριστικών πλεονεκτημάτων της
Στερεάς Ελλάδας.

Είναι σημαντικό ότι η εκδήλωση αυτή γίνεται σε μία χώρα για την οποία η Ελλάδα αποτελεί έναν
από τους πρώτους τουριστικούς προορισμούς και ότι για ακόμη μία φορά η Περιφέρεια συνδύασε
τον τουρισμό με την αγροδιατροφή. Είναι τακτική στην οποία έχει αναφερθεί ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας, σε ταξίδια που έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο.

«Ο τουρισμός και η αγροδιατροφή της Στερεάς Ελλάδας δεν έχουν σύνορα» τόνισε σε
δηλώσεις του από το Τελ Αβίβ ο Κώστας Μπακογιάννης που επισήμανε ότι το αποτέλεσμα των
συμμετοχών της Περιφέρειας σε διεθνείς εκδηλώσεις και εκθέσεις, φαίνεται στην πραγματική
οικονομία. Στην αύξηση των εξαγωγών που κάνουν οι επιχειρήσεις της και την σημαντική ανάπτυξη
του τουρισμού.

«Χτυπάμε την πόρτα στις αγορές του κόσμου και τους δείχνουμε ποιοι είμαστε. Μαζί με
τους επιχειρηματίες και τους εμπόρους μας πάμε κόντρα στο ρεύμα. Πάμε από χώρα σε
χώρα και αποδεικνύουμε ότι η δυνατή ομάδα μπορεί να φέρει και τουρισμό και
εξαγωγές και έσοδα. Δημιουργούμε την ανάπτυξη, δεν την περιμένουμε» είπε
χαρακτηριστικά.


