ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Βουδαπέστη, 18 Ιουλίου 2014
Προώθηση ελληνικής γαστρονομίας και προβολή ελληνικού τουριστικού προϊόντος
σε χώρους μαζικής εστίασης στη Βουδαπέστη.
Ολοκληρώθηκε την εβδομάδα από 14 έως 18 τρ. μηνός, η προώθηση της ελληνικής
γαστρονομίας και παράλληλα η προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε πέντε (5) από τις
επτά (7) μονάδες εστιατορίων που διαχειρίζεται η εταιρεία μαζικής εστίασης L+Z Metropol Ltd, στη
Βουδαπέστη (
Σημειώνεται ότι η εν λόγω δραστηριότητα πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά από το
Γραφείο ΟΕΥ Βουδαπέστης, σε συνεργασία με τη Δ/ντρια της ουγγρικής εταιρείας κα Zsuzsanna
Tóth, ενώ πέραν της ελληνικής κουζίνας έχουν προγραμματισθεί αντίστοιχες παρουσιάσεις για τη
γαλλική, ισπανική και ινδική.
Σε συνεργασία με την κα Tóth, ορίσθηκαν οι ημερομηνίες προώθησης της ελληνικής
γαστρονομίας, ώστε οι Ούγγροι καταναλωτές να εξοικειωθούν με την ελληνική κουζίνα και
παράλληλα να πληροφορηθούν για τους πολυάριθμους τουριστικούς προορισμούς που διαθέτει η
Ελλάδα. Προς τούτο προμηθεύσαμε τα εστιατόρια με το απαραίτητο διαφημιστικό και διακοσμητικό
υλικό (τουριστικούς χάρτες και έντυπα, σημαίες, αφίσες, κ.ά.), το οποίο εγκαίρως μας είχε
αποστείλει, το Γραφείο Ε.Ο.Τ. Βιέννης, αρμόδιο και για την Ουγγαρία.
Έμφαση δόθηκε στην αναγκαιότητα ορθής εκτέλεσης των συνταγών και στη χρησιμοποίηση
αυθεντικών ελληνικών προϊόντων (επικουρικά παρασχέθηκε 17-σελιδο βοήθημα με ελληνικές
παραδοσιακές συνταγές, μεταφρασμένες στην ουγγρική γλώσσα),. Από πλευράς της, η κα Tóth,
διαβεβαίωσε ότι για την εκτέλεση των συνταγών θα απασχοληθεί συγκεκριμένος μάγειρας, ο οποίος
θα εργασθεί στις μονάδες μαζικής εστίασης που έχουν ορισθεί, προκειμένου να επιτευχθεί η, όσον το
δυνατόν, σωστή εκτέλεση των συνταγών με χρήση της απαραίτητης πρώτης ύλης.
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα παρουσίασης της ελληνικής κουζίνας, σύμφωνα με τον
προγραμματισμό, στους χώρους μαζικής εστίασης που διαχειρίζεται η εταιρεία L+Z Metropol Ltd.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Ημερομηνία: 5 έως 9 Μαΐου 2014
Τοποθεσία: Budapest Bank Office Building (XIII Budapest district, Gács u. 2-4)
Δυνατότητα ταυτόχρονης εστίασης: 100 άτομα
Ημερήσια επισκεψιμότητα: 1.000 άτομα, ενώ σιτίζονται (γευματίζουν) περί τα 600 άτομα.
Ώρες λειτουργίας: μπουφέ / εστιατορίου 08.00-16.00
Παρατηρήσεις: Στο συγκεκριμένο κτηριακό συγκρότημα στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της
Budapest Bank, ενώ σε άλλη πτέρυγα στεγάζεται σημαντικός αριθμός αντιπροσωπειών πολυεθνικών
επιχειρήσεων. Στους χώρους του εστιατορίου έχει πρόσβαση και το ευρύ κοινό καθώς προσελκύει
πελάτες και από άλλα γειτονικά συγκροτήματα γραφείων – εταιρειών.
==============================================================================================================================================

Ημερομηνία: 26 έως 30 Μαΐου 2014
Τοποθεσία: Gateway Office Building (1138 Budapest, Dunavirág street 12)
Δυνατότητα ταυτόχρονης εστίασης: 150 άτομα
Ημερήσια επισκεψιμότητα: 900 άτομα, ενώ σιτίζονται (γευματίζουν) περί τα 520 άτομα.
Ώρες λειτουργίας: μπουφέ: 07.30 – 15.30, εστιατορίου 11.00-15.00
Παρατηρήσεις: Στο συγκεκριμένο κτηριακό συγκρότημα στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία των
Ουγγρικών Ταχυδρομείων (Magyar Posta) και τα κεντρικά γραφεία της πολυεθνικής εταιρείας
Samsung. Επίσης το κτήριο στεγάζει σημαντικό αριθμό αντιπροσωπειών και άλλων πολυεθνικών
επιχειρήσεων. Ο μπουφές και το εστιατόριο, που βρίσκονται σε πολυσύχναστο οδικό άξονα της
Βουδαπέστης, είναι ανοικτά επίσης και για το ευρύ κοινό.
==============================================================================================================================================

Ημερομηνία : Από 02 έως 06 Ιουνίου 2014
Τόπος : Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Vadász u. 16)
Ικανότητα ταυτόχρονης εστίασης: 250 άτομα
Ημερήσια επισκεψιμότητα: 1.200 άτομα, ενώ σιτίζονται (γεύμα) περί τα 800 άτομα.
Ωρες λειτουργίας: εστιατορίου α) για πρωϊνό από τις 07.00 έως 09.00 και γεύμα 11.30-14.00
Παρατηρήσεις: Πρόκειται για το Κρατικό Λογιστήριο της Ουγγαρίας. Ο μπουφές και το εστιατόριο
χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τα στελέχη – υπάλληλους της Υπηρεσίας, ωστόσο υπάλληλοι από
παραπλήσιες κρατικές υπηρεσίες (Υπουργεία, Ουγγρικό Κοινοβούλιο, Οργανισμούς κ.ά.) διαθέτουν
κάρτες εισόδου στο κτήριο και χρήση του εστιατορίου.
==============================================================================================================================================

Ημερομηνία: 16 έως 20 Ιουνίου 2014
Τοποθεσία: MOL Nyrt (1117 Budapest, Október huszonharnadika u. 18)
Δυνατότητα ταυτόχρονης εστίασης: 200 άτομα
Ημερήσια επισκεψιμότητα: 700 άτομα, ενώ σιτίζονται (γευματίζουν) περί τα 420 άτομα.
Ώρες λειτουργίας: μπουφέ: 07.30 – 16.30, εστιατορίου 11.15-14.30
Παρατηρήσεις: Ο μπουφές και το εστιατόριο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους υπαλλήλους
της εταιρείας MOL. Πρόκειται για την μεγαλύτερη εταιρεία Πετρελαιοειδών και Φυσικού Αερίου
της Ουγγαρίας (www.mol.hu).
==============================================================================================================================================

Ημερομηνία: 14 έως 18 Ιουλίου 2014
Τοποθεσία: Spirál Office Building (1134 Budapest, Dózsa György út 128-130)
Δυνατότητα ταυτόχρονης εστίασης: 150 άτομα
Ημερήσια επισκεψιμότητα: 420 άτομα, ενώ σιτίζονται (γευματίζουν) περί τα 240 άτομα.
Παρατηρήσεις: Στο συγκεκριμένο κτηριακό συγκρότημα στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία των
Ουγγρικών Φορολογικών και Τελωνειακών Υπηρεσιών (National Tax and Customs Administration
of Hungary).
Σημείωση: Σε όλους τους ανωτέρω χώρους εστίασης δεν επιτρέπεται η πώληση οινοπνευματωδών ποτών
(κρασί, μπύρα, κλπ), αφού το πελατολόγιο τους απαρτίζεται κυρίως από υπαλλήλους που βρίσκονται εν ώρα
εργασίας.
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