
 
 

 

ΠΡΟΘΙΖΖ 

1ο FORUM ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΔΡΔΟΔΙΙΑΓΗΣΗΘΩΛ PREMIUM 

ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ ΣΖΛ ΑΡΑΒΗΘΖ ΥΔΡΟΛΖΟ 

ΘΑΗ ΠΑΡΑΙΙΖΙΖ ΠΡΟΒΟΙΖ ΣΟΤ ΣΡΗΠΣΤΥΟΤ «ΣΟΤΡΗΚΟ- 

ΠΟΙΗΣΗΚΟ- ΓΑΣΡΟΛΟΚΗΑ» 

29 - 31 ΚΑΪΟΤ 2022 

DUBAI-UAE 

Η Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο δηνξγαλώλεη ην 1ν Forum Premium Πξντόλησλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο κε ζέκα «Σηεξεά Διιάδα – Η θαξδηά ηεο γαζηξνλνκίαο, ηνπ 

πνιηηηζκνύ θαη ηνπ επ δελ» ηην Γεςηέπα 30 Καΐος 2022, ζηο ξενοδοσείο Sofitel 

Obelisk  ηος Ληοςμπάι. 

Σθνπόο ηνπ Forum είλαη ηόζν ε δηεξεύλεζε ησλ δπλαηνηήησλ πεξαηηέξσ πξνβνιήο θαη 

πξνώζεζεο ησλ premium πξντόλησλ ηεο Σηεξενειιαδίηηθεο γεο θαη ησλ απζεληηθώλ 

ηνπηθώλ πξντόλησλ σο ηνπ κεγαιύηεξνπ αλαμηνπνίεηνπ εζληθνύ θεθαιαίνπ ηεο Διιάδαο ελ 

γέλεη θαη ηεο Σηεξεάο Διιάδαο εηδηθόηεξα, όζν θαη ε αλάδεημε ησλ ηνπξηζηηθώλ 

πξννξηζκώλ κε αλαθνξά ζην ηξίπηπρν Τνπξηζκόο-Πνιηηηζκόο-Γαζηξνλνκία ζηελ Αξαβηθή 

Φεξζόλεζν. 

Σην Forum ζα ζπκκεηάζρνπλ 20 Δπηρεηξήζεηο ηεο Σηεξεάο Διιάδαο ησλ νπνίσλ ηα 

πξντόληα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Premium θαη ε επηινγή ζα γίλεη από εμεηδηθεπκέλα 

ζηειέρε ηεο δηνξγαλώηξηαο εηαηξείαο. Λα ζημειωθεί πωρ θα ςπάπξει μέπιμνα για 

καηανομή ηων διαθέζιμων θέζεων ζε όλερ ηιρ Πεπιθεπειακέρ Δνόηηηερ. Τα 

πξντόληα πνπ έρνπλ επηιερζεί λα πξνβιεζνύλ ζηελ παξνύζα θάζε είλαη:  

Χάξηα / Ιρζπνθαιιηέξγεηεο 

Υπεξηξνθέο / Healthy Snacks / Γιπθαληηθέο νπζίεο / STEVIA 

SOFT DRINKS / Φπκνί Φξνύησλ / Τζάη / Παγσκέλν Τζάη 

Καξπνί / Ξεξνί θαξπνί / Απνμεξακέλα Σύθα / Παξάγσγα απηώλ 

Φπηηθά Καιιπληηθά 

Μέιη / Μειηζζνθνκηθά πξντόληα / Παξάγσγα απηώλ 

Διαηόιαδν / Διηέο / Παξάγσγα απηώλ 

Αινηθέο / Μαξκειάδεο 

Τα ηξία ζηάδηα ηνπ Forum 

(Α ΚΔΡΟ) Καηάξηηζε 20 Δπηρεηξήζεσλ ηεο Σηεξεάο Διιάδαο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία παξαγσγήο premium πξντόλησλ θαη ησλ ζηειερώλ ηνπο, γηα ηελ πξνώζεζε ησλ 

εμαγσγώλ ηνπο ζηελ Αξαβηθή Φεξζόλεζν κε δηνξγάλσζε ςεθηαθνύ ζεκηλαξίνπ ηελ 

Σεηάπηη 18 Καΐος 2022 και ώπα 15:30. Τν ζεκηλάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο 

ςεθηαθήο πιαηθόξκαο Zoom κέζσ ηνπ παξαθάησ ζπλδέζκνπ: 

https://us06web.zoom.us/j/89497165851?pwd=dUdnWHZwM2dzWnd5Q1BPYlBHZHJ0Zz09 

Meeting ID: 894 9716 5851 

Passcode: 316443 



 
 

 

 (Β ΚΔΡΟ) Γηεμαγσγή ηνπ 1νπ Forum Πξνώζεζεο Σηεξενειιαδίηηθσλ Premium 

πξντόλησλ ζηελ Αξαβηθή Φεξζόλεζν θαη παξάιιειε πξνβνιή ηνπ ηξίπηπρνπ «Τνπξηζκόο-

Πνιηηηζκόο-Γαζηξνλνκία» κε ζηόρν ην άλνηγκα ζε λέεο αγνξέο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Αγξνδηαηξνθή θαη ηνλ Τνπξηζκό θαη ζα ιάβεη ρώξα ζην Dubai-

UAE ηελ Γεςηέπα 30 Καΐος 2022. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα 

παξνπζηάζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα πξντόληα ηνπο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

πξνθαζνξηζκέλα πξνζσπηθά Β2Β ξαληεβνύ κε παξεπξηζθόκελνπο αγνξαζηέο ππό ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηελ αξαβηθή αγνξά ζπλεξγαηώλ ηεο δηνξγαλώηξηαο 

εηαηξείαο. 

(Γ ΚΔΡΟ) Γαζηξνλνκηθό Γξώκελν κε ζέκα «Καισζνξίζαηε ζηελ θνπδίλα ηεο Σηεξεάο 

Διιάδαο! - Η καγεία ηεο γεύζεο θαη ε ππεξαμία ηεο γαζηξνλνκίαο» πνπ ζα έρεη σο 

αληηθείκελν ηελ βαζύηεξε γλσξηκία ησλ buyers κε όινλ ηνλ πινύην ηεο Σηεξενειιαδίηηθεο 

θνπδίλαο, αιιά θαη ηελ αλάγθε ζύλδεζεο ηεο γαζηξνλνκίαο κε ηελ ηνπηθή ηαπηόηεηα θαη 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκία θαη ηνλ ηνπξηζκό. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Forum, νη πξνζθεθιεκέλνη 

ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα γεπηνύλ πηάηα ηεο γαζηξνλνκηθήο παξάδνζεο από ηελ 

Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο, πνπ ζα εηνηκάζεη ν Chef Αλέξανδπορ πέπσορ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ, επίζεο, ηελ επθαηξία λα ζπλαληήζνπλ ηνλ εμποπικό 

ακόλοςθο ηηρ Δλλάδαρ ζηα Ζνωμένα Απαβικά Δμιπάηα κ. Γημήηπη Θωμόποςλο, 

θαζώο θαη ηνλ Έλληνα ππέζβη Δξοσόηαηο κύπιο Γιονύζιο Εώη, ηην Σπίηη 31 

Καΐος 2022. 

Τν ζπκπόζην ζα παξνπζηάζεη ν εθδόηεο ηνπ πεξηνδηθνύ Ellines in Emirates Γηώξγνο 

Γηαλλάθεο 

Τν θόζηνο θαη ησλ 3σλ αλσηέξσ δξάζεσλ ζα θαιπθζεί εμνινθιήξνπ από ηελ Πεξηθέξεηα 

Σηεξεάο Διιάδαο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα επηιεγνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζα επηβαξπλζνύλ κε 

ηα θάησζη: 

● Κόζηνο ηαμηδηνύ, κεηαθνξάο, δηακνλήο θαη ζίηηζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

● Μεηαθνξά ησλ πξντόλησλ. 

 

Γηα αηηήζεηο παξαθαινύκε όπσο δειώζεηε ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζην αθόινπζν link: 

https://forms.gle/SJxH6VWU4ZN2KjFk6  

(Αιηήζεις γίνονηαι δεκηές έως ηην Παραζκεσή 6 Μαΐοσ 2022 και ώρα 14:00) 

 


