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Δκδήλωζη Premium- und Bio-Lebensmittel aus Griechenland: Warum es sich 

lohnt, Haus der Universität , 31.3.2017, Düsseldorf 

 

Με απόιπηε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθδήισζε κε ζθνπό ηελ πξνβνιή ησλ 

ειιεληθώλ βηνινγηθώλ/ πνηνηηθώλ ηξνθίκσλ ζηηο 31 Μαξηίνπ 2017  ζην 

Νηύζζειληνξθ. 

 

Α. Περιγραθή εκδήλωζης Premium- und Bio-Lebensmittel aus Griechenland: 

Warum es sich lohnt, Haus der Universität 

Η εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Haus der Universität ζην Νηύζζειληνξθ ππό ηνλ 

ηίηιν Premium- und Bio-Lebensmittel aus Griechenland: Warum es sich lohnt! ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Enterprise Greece, ην Γεξκαληθό Οξγαληζκό Πξνώζεζεο 

Δπελδύζεσλ θαη Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ (GTAI) θαη  ηνλ επνπηεπόκελν θνξέα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο ηνπ θξαηηδίνπ ηεο Βόξεηαο Ρελαλίαο Βεζηθαιίαο «NRW 

International».  

 

Η εθδήισζε είρε ζηνρεπκέλν ραξαθηήξα θαη αληίζηνηρν θνηλό. θνπόο ηεο ήηαλ ε 

πξνβνιή ησλ βηνινγηθώλ θαη πςειήο πνηόηεηνο ειιεληθώλ πξντόλησλ δηαηξνθήο,  

θαζώο θαη ε αλάδεημε ηεο πςειήο ηνπο δηαηξνθηθήο αμίαο θαη ησλ σθειεηώλ ηνπο γηα 

ηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή. ηελ εθδήισζε ζπκκεηείραλ επηρεηξήζεηο θαη θνξείο 

ζπλαθείο κε ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν όπσο εηζαγσγείο / ρνλδξέκπνξνη ηξνθίκσλ, 

αγνξαζηέο ζνύπεξ κάξθεη, δεκνζηνγξάθνη θιαδηθνύ ηύπνπ, bloggers, εθπξόζσπνη 

ζπλδέζκσλ θιπ, ελώ ζπκκεηείραλ θαη ζηειέρε ηνπ Διιελνγεξκαληθνύ 

Δπηρεηξεκαηηθνύ πλδέζκνπ (DHW). Σν ζύλνιν ησλ ζπκκεηερόλησλ αλήιζε ζε 

πεξίπνπ 50 άηνκα . 

 Η εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 1
νπ

  ειιεληθνύ θεζηηβάι  

http://www.griechenlandfestival.de/  πνπ έιαβε ρώξα ζην Νηύζζειληνξθ από ηελ 

Πέκπηε 30 Μαξηίνπ έσο θαη ηελ Κπξηαθή 2 Απξηιίνπ 2017  ζηελ παιηά πόιε ηνπ 

Νηύζζειληνξθ, ην νπνίν απνηέιεζε κηα ζεκαληηθή πιαηθόξκα παξνπζίαζεο ηεο 

ειιεληθήο θνπιηνύξαο, δηαηξνθήο, ηνπξηζκνύ, παξάδνζεο ηεο ρώξαο καο κε ηελ 

πξνζέιεπζε λα μεπεξλάεη θάζε πξνζδνθία. 

 

Β. Πρόγραμμα εκδήλωζης 

 

Η εθδήισζε μεθίλεζε κε ραηξεηηζκνύο ηνπ Γεληθνύ Πξνμέλνπ ηεο Διιάδνο ζην 

Νηύζζειληνξθ θ. Γ Γειαβέθνπξα θαη ηνπ Γξ. H. Jakoby, επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο  

Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο, Βηνκεραλίαο ηνπ 

θξαηηδίνπ ηεο ΒΡΒ.  

 

ηελ εηζαγσγηθή ηνπ νκηιία ν Γεληθόο Πξόμελνο ηόληζε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηελ 

πςειή δηαηξνθηθή αμία ησλ ειιεληθώλ ηξνθίκσλ. Αθνινύζεζε ε νκηιία ηνπ 

επηθεθαιήο Γξ. Jakoby από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο, Βηνκεραλίαο ηνπ 

θξαηηδίνπ ηεο ΒΡΒ, ελ ζπλερεία παξνπζηάζηεθε ν ειιεληθόο θιάδνο ηξνθίκσλ  από 

http://www.griechenlandfestival.de/
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ηνλ θ. Γξαβάλε, Γ/ληή Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ από ην Enterprise 

Greece θαη ηελ θα Μπαιή,  Germany Trade and Invest (GTAI). Σνλ 

ζπληνληζκό/moderation  ηεο ζπδήηεζεο αλέιαβε ν θ. ηαύξνο Σζνπξνπθίδεο, 

ζπληάθηεο ηνπ αθηεξώκαηνο γηα ηελ Διιάδα ηεο εθεκεξίδαο Lebensmittel Zeitung, ην 

νπνίν είλαη ην θιαδηθό έληππν κε ηελ πςειόηεξε θπθινθνξία ζην ρώξν ησλ 

ηξνθίκσλ/πνηώλ ζηε Γεξκαλία.   

 

Δπίζεο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είρε ε ζεκαηηθή ελόηεηα πνπ αθνξνύζε ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ Best practices ησλ εηαηξεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πάλει, νη νπνίνη 

αλαθέξζεθαλ ζηελ επηηπρή πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο κέζα ζηνλ αληαγσληζηηθό 

πεξηβάιινλ ηεο γεξκαληθήο αγνξάο ηξνθίκσλ. Παξάιιεια επεζήκαλαλ όηη νη 

γεξκαλνί θαηαλαισηέο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ πνηόηεηα,  ζηα βηνινγηθά 

πξντόληα θαη ζηε κνληέξλα θαη ειθπζηηθή ζπζθεπαζία. 

 

Γ. Οργανωηικά ζηηήμαηα 

 

Tελ ελνηθίαζε ρώξνπ , αλέιαβε ην NRW International, ελώ ε πξνζθνξά εδεζκάησλ, 

θαθέ, θξαζηνύ αλαιήθζεθε από ρνξεγίεο ησλ νκηιεηώλ/εηζαγσγέσλ 

ηξνθίκσλ/πνηώλ.   

 

Αθνινύζεζε δεμίσζε κε νξεθηηθά πνπ παξαζθεπάζηεθαλ από ηελ Διιεληθή Λέζρε 

Αξρηκαγείξσλ (Germany Branch Office), νη νπνίνη πξνζέθεξαλ εζεινληηθά ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο. Απνζηέιινπκε, ζπλεκκέλσο πξόζθιεζε θαη πξόγξακκα ελ ιόγσ 

εθδήισζεο.  

  Καηά γεληθή νκνινγία, ε εθδήισζε ήηαλ απνιύησο επηηπρήο. Σν ελδηαθέξνλ ησλ    

αθξναηώλ ήηαλ πξνθαλέο ηόζν από ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ 

νκηιηώλ, όζν θαη από ηε ζπλέρηζε ησλ ζπδεηήζεσλ θαηά ηε δεμίσζε κε ειιεληθά 

εδέζκαηα πνπ αθνινύζεζε.   

  

 


