ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Εκδήλωση προβολής της Ελλάδας EU Open House 2017
(Ουάσιγκτων, 13 Μαΐου 2017)
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουάσιγκτων, σε συνεργασία με τις Πρεσβείες των
κρατών-μελών, διοργανώνει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα Πολιτισμού (EUMC) την
εκδήλωση EU Open House (www.euopenhouse.org). Οι Πρεσβείες που συμμετέχουν ανοίγουν τις
πόρτες τους στο κοινό με σκοπό την προώθηση των τοπικών τους προϊόντων (γαστρονομία) και την
προβολή της κάθε χώρας ως τουριστικό προορισμό. Με αυτόν τον τρόπο η οι κάτοικοι και οι
επαγγελματίες της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Ουάσιγκτων έχουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τα προϊόντα της κάθε χώρας.

Η Πρεσβεία μας όπως κάθε χρόνο, συμμετείχε και φέτος στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EU Open
House (13/5/2017). Και η εφετινή διοργάνωση κατέταξε την Αρχή μας στις πρώτες θέσεις από πλευράς
επισκεψιμότητας μεταξύ των 28 κ-μ. Για ενδέκατη συνεχή χρονιά οι ευρωπαϊκές Πρεσβείες άνοιξαν τις
πύλες τους στο κοινό με την προσέλευση κατοίκων και επισκεπτών της πόλης να είναι αθρόα.
Η Πρεσβεία και το Γραφείο ΟΕΥ φέτος συνεργάστηκαν με την εταιρεία North Events η οποία
διοργάνωσε το ίδιο σαββατοκύριακο την τουριστική έκθεση «Greek Panorama» στο Grand Central της
Νέας Υόρκης. Το πρόγραμμα ήταν επικεντρωμένο στην προβολή της χώρας μας ως τουριστικού
προορισμού (θεματικά stands για τον θρησκευτικό τουρισμό, την Κρήτη, γενικό τουρισμό με
διαφημιστικό υλικό και την προβολή διαφημιστικών σποτ ΕΟΤ και ειδικά διαμορφωμένο χώρο για λήψη
φωτογραφιών με φόντο ελληνικές αρχαιότητες και ανάρτηση σε social media). Επιπλέον, οι επισκέπτες
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα και ΠΟΠ/ ΠΓΕ
(γευσιγνωσία ελαιόλαδου, ελληνικών τυριών, παραδοσιακών εδεσμάτων, επιδόρπιων κ.ά.).
Τα στελέχη της Πρεσβείας και μέλη των οικογενειών τους, προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους
για την εξυπηρέτηση του κοινού, απαντώντας σε ερωτήματα για τη χώρα μας και τα ελληνικά προϊόντα
(διευκρινίσεις για ΠΟ/ΠΓΕ, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυθεντικών ελληνικών προϊόντων κ.ά.). Ιδιαίτερο
χρώμα στην εκδήλωση προσέφερε το βραβευμένο παιδικό χορευτικό συγκρότημα από την
ελληνορθόδοξη ενορία Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Annapolis.
Από την Πρεσβεία διήλθαν συνολικά περίπου 2.300 άτομα (αύξηση προσέλευσης σε σχέση με
πέρυσι) σε διάστημα 6 ωρών (10πμ-4μμ), με το χρόνο αναμονής να είναι περίπου 1 ώρα, ενώ η ουρά
των επισκεπτών εκτεινόταν δεκάδες μέτρα από την είσοδο.

