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Δράσεις προώθησης γεωργικών προϊόντων στα ΗΑΕ 

 

Στο περιθώριο της διοργάνωσης της Διεθνούς Έκθεσης οπωροκηπευτικών WOP Ντουμπάι (12-14.11.2019) και σε 
πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων προώθησης ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων σε τρίτες χώρες,  
έλαβαν χώρα στο Ντουμπάι οι εξής δράσεις ενημέρωσης/προώθησης/προβολής: 

 Πρόγραμμα FRUITOP (φρούτα). Στις 13.11.2019 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση ενημέρωσης/επίδειξη 
μαγειρικής στο ξενοδοχείο Radisson Blu (Deira Creek), με προσκεκλημένους εκπροσώπους εταιρειών 
εισαγωγής/διανομής οπωροκηπευτικών, σεφ, διαμορφωτές κοινής γνώμης, κ.ά.. Την ελληνική αγορά φρούτων 
παρουσίασε, για λογαριασμό των ελληνικών οργανώσεων παραγωγών, ο κ. Τάκης Ορφανός, εκδότης του 
περιοδικού Φρουτονέα. Ακολούθως περετέθη δείπνο.  

 EUROPEAN ORGANIC JUICES (χυμοί ροδιού, κερασιού, μήλου). Στις 14.11.2019 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση 
ενημέρωσης/επίδειξη μαγειρικής στο ξενοδοχείο Radisson Blu (Deira Creek), με προσκεκλημένους εκπροσώπους εταιρειών 
εισαγωγής/διανομής τροφίμων/ποτών, σεφ, διαμορφωτές κοινής γνώμης, κ.ά.. Τις παρουσιάσεις εκπροσώπων των 
αγροτικών συνεταιρισμών Ελλάδας (ρόδι), Βουλγαρίας (κεράσι), Ρουμανίας (μήλο) ακολούθησε παρουσίαση διατροφολόγου 
για τις ευεργετικές ιδιότητες των εν λόγω χυμών. Ακολούθως περετέθη δείπνο.  

 EU RICE: Πρόγραμμα υλοποιείται από την Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης ΑΕ, στο πλαίσιο 
Προγράμματος Ενημέρωσης και προώθησης ευρωπαϊκού ρυζιού «EURICE» στα ΗΑΕ, το οποίο χρηματοδοτείται 
από την ΕΕ, σε συνεργασία με ΥΠΑΑΤ, με εκτελεστικό φορέα την εταιρεία Novacert. Την Κυριακή, 10.11.2019 
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση ενημέρωσης/επίδειξη μαγειρικής στο ξενοδοχείο Radisson Blu (Deira Creek), με 
προσκεκλημένους εκπροσώπους εταιρειών εισαγωγής/διανομής τροφίμων, σεφ, διαμορφωτές κοινής γνώμης, κ.ά.. 
Σε εν λόγω εκδήλωση, οποία προλόγισε η υπογράφουσα κατόπιν πρόσκλησης των διοργανωτών, συμμετείχαν με 
ομιλίες ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής του ΕΑΣΘ. Ακολούθως περετέθη γεύμα. 

 
 Ντουμπάι, 18 Νοεμβρίου 2019 

Η Διευθύνουσα 
Μαρία Κωστοπούλου 
Γραμματέας ΟΕΥ A΄ 
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