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ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

Γραφείο 

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

                    

         
 

Δράση προώθησης ελληνικών τροφίμων “Eat like a Greek” σε αλυσίδα καταστημάτων “Fairway” 

(27.9 – 17.10) – Εκδήλωση προς τιμήν των συντελεστών σε Γεν. Προξενείο Νέας Υόρκης (30.9) 

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δράση προώθησης ελληνικών τροφίμων υπό τον τίτλο “Eat like a Greek”,  

η οποία λαμβάνει χώρα σε όλα τα υποκαταστήματα της εγνωσμένου κύρους αλυσίδας super markets 

“Fairway market”, στις Πολιτείες της Νέας Υόρκης, της Νέας Υερσέης και του Κονέκτικατ.  

Η δράση, η πρώτη φάση της οποίας ξεκίνησε στις 27.9 και θα ολοκληρωθεί στις 18.10.2019, 

οργανώθηκε από την εταιρεία συμβούλων εξαγωγών “Olive Roots” και έτυχε ευθύς εξαρχής της 

έμπρακτης υποστήριξης του Γραφείου μας.  

Σκοπός της δράσης, στην οποία συμμετέχουν 15 ελληνικά (και 5 κυπριακά) προϊόντα υψηλής 

διατροφικής ποιότητας και άρτιας αισθητικής παρουσίασης (τα περισσότερα εκ των οποίων δεν 

διετίθεντο ως τώρα σε αμερικανικά super markets), είναι η στοχευμένη παρουσίαση τους στο ευρύ 

καταναλωτικό κοινό, σε συγκεκριμένα ράφια με διαφημιστικό-προωθητικό χαρακτήρα, φέροντα 

διακριτικά που τονίζουν την αυθεντική ελληνική προέλευση των προϊόντων. Μετά το πέρας των τριών 

εβδομάδων στοχευμένης προώθησης, τα προϊόντα θα τοποθετηθούν στα οικεία, ανά κατηγορία ράφια 

τους, όπου και θα παραμείνουν δοκιμαστικά για 6 ολόκληρους μήνες.  

Πρόκειται για μια, πέραν πάσης αμφιβολίας, εξαιρετικά αξιόλογη και απολύτως επαγγελματική 

προσπάθεια, την οποία ενίσχυσαν κρατικοί, αυτοδιοικητικοί και ιδιωτικοί φορείς σε Ελλάδα (Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δήμος Αθηναίων, ΕΟΤ, Hilton Athens) και Κύπρο, καθώς και η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.  

Τιμώντας τους συντελεστές της προσπάθειας, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, 

κ. Κωνσταντίνος Κούτρας, παρέθεσε ειδική εκδήλωση στο Γενικό Προξενείο Νέας Υόρκης στις 30.9, 

στην οποία παρευρέθησαν ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου κ. Α. Φαίδωνος-Βαντέ, ο επικεφαλής τους 

Εμπορικού Γραφείου της Κύπρου στη Ν.Υόρκη κ. Α.Κωνσταντίνου, ο υπογράφων, στελέχη της 

εταιρείας Fairway, οι υπεύθυνοι της εταιρείας “Olive Roots”, παραγωγοί προϊόντων που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα κ.α. Τα εδέσματα και ποτά που προσφέρθηκαν στους καλεσμένους ήταν προσφορά της 

Κυπρο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Η εκδήλωση έτυχε ευρείας κάλυψης από τα 

ομογενειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης.  

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε ο κ. Γενικός Πρόξενος, συνεχάρη τους συντελεστές της δράσης, 

τόνισε τον πρωτοποριακό χαρακτήρα της και σημείωσε με έμφαση τη δέσμευση του Γενικού 

Προξενείου Νέας Υόρκης και του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων να συνδράμουν 

κάθε προσπάθεια που θα αποσκοπεί στην περαιτέρω προώθηση και προβολή των ελληνικών προϊόντων 

στην αμερικανική αγορά. 

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου κ. Α.Φαίδωνος-Βαντέ, ο 

επικεφαλής του Εμπορικού Γραφείου της Κύπρου κ. Α.Κωνσταντίνου, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 

της Fairway κ. Ε.Κoenig και οι υπεύθυνοι της εταιρείας “Olive Roots” κα Κ.Μπάρκα και κ. 

Κ.Παπαλουκάς. 

Για αναλυτική περιγραφή της δράσης και των προϊόντων που συμμετέχουν, βλ. κάτωθι σύνδεσμο  

https://issuu.com/fairwaymarket/docs/greek_promo_lores 

 

https://issuu.com/fairwaymarket/docs/greek_promo_lores


2/2 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


