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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 41 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της
χωρικής της αρμοδιότητας συμμετείχε δυναμικά στην “7η ΕΞΠΟΤΡΟΦ”, η οποία
πραγματοποιήθηκε από 24 έως και 26 Ιανουαρίου 2020 στο Εκθεσιακό Κέντρο Helexpo ,
στο Μαρούσι.

Η 7η ΕΞΠΟΤΡΟΦ αποτέλεσε την πρώτη έκθεση της νέας χρονιάς για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, η οποία μέσα από τη συμμετοχή της έδωσε τη δυνατότητα στους
παραγωγούς και τις επιχειρήσεις απ' όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της, να
προβάλλουν τα ποιοτικά προϊόντα τους, να συνάψουν συμφωνίες και να αποκτήσουν
εμπειρίες κάνοντας ουσιώδη βήματα επιχειρηματικότητας, μεγιστοποιώντας παράλληλα
τα κέρδη τους.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θέλοντας να προβάλει και να αναδείξει τα υψηλής
ποιότητας προϊόντα της στους επισκέπτες της Έκθεσης, διοργάνωσε σε συνεργασία με
τον Chef κ. Αλέξανδρο Βαρσάμη, μαγειρικό show με συνταγές και πιάτα μόνο από υλικά
και προϊόντα της Στερεοελλαδίτικης γης, που παρουσιάστηκαν από τους παραγωγούς
στην έκθεση.

Στην Έκθεση και στο πλευρό των επιχειρήσεων παρευρέθηκε ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός , συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας, κ. Κων/νο Καραγιάννη, τον Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Εύβοιας, κ. Γιώργο Κελαηδίτη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Κων/νο
Αποστολόπουλο, την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Κατερίνα Μπατζελή, την Περιφερειακή
Σύμβουλο, κ. Μαρία Αναγνώστου, τον Περιφερειακό Σύμβουλο και Πρόεδρο
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, κ. Αναστάσιο Βελισσαρίου, τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Στερεάς
Ελλάδας και Δήμαρχο Καρπενησίου κ. Νικόλαο Σουλιώτη, καθώς και από τα στελέχη
του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων ( ΚΥΕ ) που είχαν αναλάβει όλο το κομμάτι της
διοργάνωσης της συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Έκθεση.

«Η Στερεά Ελλάδα δεν έχει τίποτα να στερηθεί και σε επίπεδο αγροδιατροφής ή
γαστρονομίας, κι` αυτό φανερώθηκε για άλλη μια φορά, μέσα από τη μαζική και
εξαιρετική δυναμική παρουσία μας στην 7η ΕΞΟΤΡΟΦ. Επιχειρηματίες που αγαπούν τη
γη, συσκευάζουν και προωθούν τους θησαυρούς της και όλοι μαζί χτίζουμε ένα ισχυρό
«brand name» για την Περιφέρειά μας.



Η συνολική μας προβολή, άλλωστε, είναι βασισμένη στο τρίπτυχο «Τουρισμός -
Πολιτισμός – Γαστρονομία’’ και δεν ξεχνάμε ότι… και η οικονομία περνάει από το
στομάχι» δήλωσε κατά την επίσκεψη του ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης
Σπανός.


