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 Ντουμπάι, 26 Οκτωβρίου 2022 

 

 

Πραγματοποίηση δράσης προώθησης Προγράμματος DelicEUs Fruits για την προώθηση 

ελληνικών νωπών φρούτων (Ντουμπάι, 24.10.2022) 

Σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι, στις 24 Οκτωβρίου τ.έτ, εκδήλωση στο 

πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος DelicEUs Fruits, το οποίο έχει ως σκοπό την ενημέρωση και 

προώθηση των ευρωπαϊκών (ελληνικών) νωπών φρούτων (μήλο, ακτινίδιο, ροδάκινο και κεράσι) στην 

εμιρατινή αγορά. Η Δράση υλοποιήθηκε από την Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών 

του Νομού Ημαθίας, με εκτελεστικό φορέα την εταιρεία NOVACERT στο πλαίσιο Προγράμματος 

«Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης φρέσκων φρούτων στη Σ. Αραβία, στα Η.Α.Ε και  στην 

Αργεντινή», το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ.  

Το εν λόγω Πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ετών και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 

2023. Αποσκοπεί στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και 

ασφάλειας κατά την διαδικασία της παραγωγής και την υψηλή διατροφική αξία των ευρωπαϊκών 

(ελληνικών) γεωργικών προϊόντων, καθώς και στην αύξηση της κατανάλωσης των ευρωπαϊκών 

φρούτων και του μεριδίου αγοράς αυτών στις αγορές στόχους. Οι δραστηριότητες εν λόγω 

Προγράμματος περιλαμβάνουν διανομή έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, διαφημιστικές 

καταχωρήσεις σε τοπικά περιοδικά, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, εκδηλώσεις τύπου και 

προωθητικές ενέργειες σε σημεία πώλησης με δειγματοδιανομές.   

Προχθεσινή εκδήλωση έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Radisson Blu, παρουσία 80 περίπου 

προσκεκλημένων, εκπροσώπων εταιρειών εισαγωγής/διανομής νωπών φρούτων, σεφ, διαμορφωτών 

κοινής γνώμης, κ.ά..  

 Διευθύνων Γραφείου ΟΕΥ Ντουμπάι παρέστη στην εκδήλωση και απηύθυνε σύντομο 

χαιρετισμό, ενώ παρουσιάσεις πραγματοποίησαν ο κ. Χρηματόπουλος, Σύμβουλος Ανάπτυξης της 

NOVACERT, σχετικά με το Πρόγραμμα, καθώς και η διατροφολόγος κα Victoria Tipper, σχετικά με τη 

διατροφική αξία και τις ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία των εν λόγω φρούτων. Επιπλέον, στην 

εκδήλωση συμμετείχε ψηφιακά, μέσω βιντεοσκοπημένης ομιλίας, ο Υπεύθυνος Εξαγωγών και 

Επικοινωνίας της Κοινοπραξίας, κ. Θεόδωρος Δεβετζής.  

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο μαγειρικής, όπου σεφ του ξενοδοχείου παρουσίασαν 

δυνατότητες χρήσης των ελληνικών νωπών φρούτων σε εδέσματα που παρασκεύασαν και προσέφεραν 

σε συμμετέχοντες.  
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