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Νηνπκπάη, 12 Γεθεκβξίνπ 2022 

 

  

Δπιτειρημαηική αποζηολή Περιθέρειας Κενηρικής Μακεδονίας ζε Νηοσμπάι για ηον κλάδο ηροθίμων 

(3-5 Γεκεμβρίοσ 2022) 

 

To δηάζηεκα 3-5 Γεθεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Νηνπκπάη ζηνρεπκέλε επηρεηξεκαηηθή 

απνζηνιή ζηνλ θιάδν ηξνθίκσλ, από ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κε ηε ζπκκεηνρή 17 εηαηξεηώλ 

από ηελ ελ ιόγσ Πεξηθέξεηα. Τεο απνζηνιήο εγήζεθε ν Πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θ. 

Απόζηνινο Τδηηδηθώζηαο. Σπκκεηείραλ, επίζεο, ν Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ Δμαγσγέσλ (ΣΔΒΔ), θ. Σπκεώλ 

Γηακαληίδεο θαη ζηειέρε ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Η απνζηνιή από ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεηο ζε ζνππεξκάξθεη θαη 

εκπνξηθά θέληξα γηα λα εμνηθεησζνύλ νη ζπκκεηέρνληεο κε ηελ ηνπηθή αγνξά. Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνπζεο 

εηαηξείεο είραλ εμεηδηθεπκέλεο ζπλαληήζεηο κε εθπξνζώπνπο εηζαγσγηθώλ εηαηξεηώλ ηξνθίκσλ θαη 

ζνππεξκάξθεη. 

Η απνζηνιή επηζθέθηεθε, εμάιινπ, ηελ Waterfront Market ζην Νηνπκπάη,  κία από ηηο κεγαιύηεξεο 

ζηεγαζκέλεο αγνξέο λσπώλ ηξνθίκσλ, θπξίσο αιηεπκάησλ, θξεάησλ θαη θξνύησλ. Τελ απνζηνιή ππνδέρηεθε 

o Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο Λεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο δηαρείξηζεο, ITHRA Dubai (ζπγαηξηθή ηνπ θξαηηθνύ 

επελδπηηθνύ ηακείνπ ηνπ Νηνπκπάη, ICD) θ. Abdulla Al Qubaisi, θαζώο θαη αλώηαηα ζηειέρε ηεο.  

Ο Πεξηθεξεηάξρεο, θ. Τδηηδηθώζηαο, ππέγξαςε κε ηνλ θ. Al Qubaisi ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο  θαη ηεο Waterfront Market, κε ζηόρν ηελ επξύηεξε δπλαηή πξνβνιή θαη πξνώζεζε ησλ 

αγξνδηαηξνθηθώλ πξντόλησλ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κέζα από ηελ ελ ιόγσ αγνξά. 

Πξεζβεία εθπξνζσπήζεθε ζε ελ ιόγσ επίζθεςε από Πξέζβπ, θ. Αιεμαλδξίδε, Αλαπιεξσηή 

Δπηθεθαιήο, θ. Θενραξίδε θαη Γξαθείν καο. Ο θ. Πξέζβπο εμέθξαζε ηελ εηνηκόηεηα ηεο Πξεζβείαο γηα 

νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ζπλδξνκή ζηηο εμσζηξεθείο δξάζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο, ελώ 

από πιεπξάο Γξαθείνπ ππήξμε ζύληνκε ελεκέξσζε πξνο ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ηνπηθήο 

αγνξάο. 

Έλα κέξνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο παξέκεηλε θαη κεηά ην πέξαο ηεο, ώζηε λα ζπκκεηάζρεη 

ζηε Γηεζλή  Έθζεζε Τξνθίκσλ ηνπ Ακπνύ Νηάκπη (ADIFE, 6-8 Γεθεκβξίνπ) ππό ηελ αηγίδα ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Οη επηρεηξήζεηο είραλ ηελ επθαηξία λα δηθηπσζνύλ κε ζεκαληηθέο θξαηηθέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ 

ζην Ακπνύ Νηάκπη, ελώ ν Πεξηθεξεηάξρεο, θ. Τδηηδηθώζηαο, κέζσ ηεο παξνπζίαο ηνπ ζηελ Έθζεζεο, είρε ηελ 

επθαηξία λα ζπλαληεζεί κε ηνπηθνύο αμησκαηνύρνπο θαη λα πξνβάιιεη ηνλ εμσζηξεθή ραξαθηήξα ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.  

 


