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Όχημα ανάπτυξης η αγροδιατροφή για τη Στερεά

Την δέσμη πρωτοβουλιών που αναπτύσσει η Περιφέρεια για την αγροδιατροφή και την
επιχειρηματικότητα της Στερεάς Ελλάδας, ανέπτυξε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κώστας
Μπακογιάννης, στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργάνωσε η Περιφέρεια με σκοπό τη δημόσια
διαβούλευση και την ενημέρωση όλων των φορέων και των επιχειρήσεων.

Στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ο κ. Μπακογιάννης ανακοίνωσε την εξασφάλιση
χρηματοδότησης για δράσεις που έχουν σκοπό την υλοποίηση των στόχων της
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Στερεάς Ελλάδας. Τον θεσμό που δημιουργήθηκε από την
Περιφέρεια για την δημιουργία μίας ομάδας συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Οι δράσεις που ανακοίνωσε ο κ. Μπακογιάννης περιλαμβάνουν:
1.Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού προβολής αγροδιατροφικού τομέα
2.Δημιουργία προωθητικού υλικού ηλεκτρονικού και έντυπου για την αποτύπωση και ανάδειξη
της Γαστρονομικής ταυτότητας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
3.Δημιουργία επιδαπέδιων προθηκών προβολής και πώλησης τοπικών προϊόντων
4.Εκπόνηση μελέτης για την καταγραφή των αγορών του εξωτερικού και των ανάλογων
απαιτήσεων τους όπου θα μπορούσαν να βρουν ικανοποιητική και συμφέρουσα διέξοδο τα δέκα
πιο δυναμικά αγροτοδιατροφικά προιόντα του καλαθιού της Περιφέρειας
5.Διοργάνωση Φεστιβάλ Τροφίμων & Ποτών και παράλληλη διενέργεια Επιχειρηματικών
Συναντήσεων (B2B) των επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού τομέα
6.Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης των επαγγελματιών τροφίμων και
αγροτικών προϊόντων
7.Διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης παραγωγών και μεταποιητών αγροτικών προϊόντων
στις σύγχρονες δεξιότητες διαχείρισης πωλήσεων, marketing, και γενικότερα εμπορικής
επικοινωνίας



Παράλληλα, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προγραμματίζονται δράσεις
που θα βοηθήσουν τόσο στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του
αγροδιατροφικού μας κλάδου όσο και την μείωση της απόστασης μεταξύ παραγωγών και
τελικού καταναλωτή εντός της Περιφέρειας.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Μπακογιάννης, έκανε εκτενή αναφορά και στις δράσεις που έχουν
ήδη υλοποιηθεί από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο που έχουν
παίξει, μεταξύ άλλων, τόσο η δημιουργία της ιστοσελίδας (www.agrifoodcentralgreece.gr),
μέσω της οποίας γίνεται αναζήτηση από ενδιαφερόμενους καταναλωτές ή αγοραστές του
εσωτερικού και εξωτερικού, των προϊόντων και των εταιρειών του Αγροδιατροφικού τομέα της
Περιφέρειας όσο και δημιουργία κοινού εμπορικού σήματος, ενώ απέδωσε και ιδιαίτερη σημασία
στις συνεργασίες τις Περιφέρειας με ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως στην Κωπαΐδα με το
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ή με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για την αξιοποίηση του
γεωθερμικού πεδίου της Περιφέρειας.

«Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας δεν είναι απέναντι, τουλάχιστον στην Στερεά Ελλάδα»
επισήμανε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας και τόνισε στην ομιλία του: «Για να μπορέσουμε
να αποκτήσουμε μία ξεκάθαρη ταυτότητα για τα προϊόντα της Στερεάς Ελλάδας, για να
μπορέσουμε να γίνουμε διεθνώς ανταγωνιστικοί, πρέπει να δημιουργήσουμε μία μεγάλη
συμμαχία. Συμμαχία που θέλει όλες τις επιχειρήσεις μαζί αλλά και τους δημόσιους φορείς στο
πλευρό τους. Αυτό, εμείς το κάνουμε πράξη. Η σύνθεση των εμπορικών, των επιχειρηματικών,
των ακαδημαϊκών και των υπηρεσιακών δυνάμεων φέρνει μόνο θετικά αποτελέσματα. Έχουμε
γυρίσει όλο τον κόσμο, έχουμε στηρίξει τις επιχειρήσεις μας ώστε να γίνουν εξωστρεφείς και να
κλείσουν νέες διεθνείς συμφωνίες, προωθούμε όπου και όπως μπορούμε την νέα
επιχειρηματικότητα, στηρίζουμε τους νέους αγρότες μέσω του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης, και σας λέω ότι η εμπειρία μας δείχνει ότι το μοντέλο λειτουργίας που έχουμε στο
μυαλό μας και τίθεται προς συζήτηση με όλους, θα μας κάνει ισχυρούς και θα μας καταστήσει
μετρήσιμη μονάδα της παγκόσμιας αγοράς. Πρέπει να πω ότι έχει γίνει ήδη σημαντική δουλειά,
κυρίως με την παρουσία μας σε όλες τις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις. Έχουμε δρόμο μπροστά μας
αλλά επειδή βλέπω ότι υπάρχει θέληση να ξεκολλήσουμε και να αναπτυχθούμε μέσω της
σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τα αποτελέσματα θα μας δικαιώσουν όλους».

http://www.agrifoodcentralgreece.gr

