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       Νηύζζειληνξθ, 6 Μαξηίνπ 2018 

    

       

Απολογιζμός επιτειρημαηικής αποζηολής ηοσ κλάδοσ ηροθίμων/ποηών (Κρήηη, 1- 4 

Μαρηίοσ 2018) 

 

Α. Περιγραθή επιτειρημαηικής αποζηολής 

 

Σν Γξαθείν ΟΕΤ Νηύζζειληνξθ κεηά από πξόζθιεζε ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο/Αγξνδηαηξνθηθή 

ύκπξαμε ζπλδηνξγάλσζε επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κξήηε κε ζπκκεηνρή 11 

επηρεηξεκαηηώλ ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ/πνηώλ θαη 10 δεκνζηνγξάθσλ από 1 έσο 4 Μαξηίνπ 2018 

κε ζπκκεηνρή εηζαγσγέσλ/δηαλνκέσλ ηξνθίκσλ θαη νπσξνθεπεπηηθώλ από ηελ Γεξκαλία θαζώο 

θαη εθπξνζώπσλ ηειενπηηθώλ θαλαιηώλ, εθεκεξίδσλ θαη δηακνξθσηώλ θνηλήο γλώκεο.   

Ελ ιόγσ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζπλόδεπζε ε θα Μαξία Βαζηιάθε, Γξακκαηέαο ΟΕΤ Α΄.  

Η επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπ από ηελ ΕΕ θαη από ηελ Ειιάδα πξνγξάκκαηνο πξνώζεζεο The 

European Food Masters-Taste the Authentic, ηε δε ζπλνιηθή δαπάλε θηινμελίαο αλέιαβε ε 

Αγξνδηαηξνθηθή ύκπξαμε/Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. Ελ ιόγσ πξόγξακκα πξαγκαηνπνηεί δξάζεηο κε 

ζηόρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο εηθόλαο ησλ Κξεηηθώλ πξντόλησλ, κε έκθαζε ζηα εκβιεκαηηθά 

ηξόθηκα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή Βηνινγηθά. 

Οη Γεξκαλνί επηρεηξεκαηίεο-εηζαγσγείο θαη δεκνζηνγξάθνη   ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε Κξήηεο θ. Αξλανπηάθε, ηνλ Πξόεδξν θ. Κνπξνππάθε θαη ηα ζηειέρε ηεο 

Αγξνδηαηξνθηθήο ύκπξαμεο θαη μελαγήζεθαλ ζην λεζί, πξαγκαηνπνηώληαο επηζθέςεηο ζε 

παξαγσγηθέο εηαηξείεο ηεο Κξήηεο, κε ζθνπό λα γλσξίζνπλ ηα εθιεθηά Κξεηηθά πξντόληα, ηνλ 

ηξόπν θαιιηέξγεηαο, παξαζθεπήο θαη ηππνπνίεζεο ηνπο ελώ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη  

επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο (B2B) κε Κξεηηθνύο επηρεηξεκαηίεο πηζηνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

Β. Πρόγραμμα επιτειρημαηικής αποζηολής 

1
ε
 εκέξα 

Σελ Παξαζθεπή 2 Μαξηίνπ 2018 νη Γεξκαλνί επηρεηξεκαηίεο θαη δεκνζηνγξάθνη μελαγήζεθαλ 

ζηα Υαληά από ηνλ θ. Κνπξνππάθε Πξόεδξν ηεο Αγξνδηαηξνθηθήο ύκπξαμεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πηζηνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη παξαγσγηθέο κνλάδεο. Οη Γεξκαλνί 

επηρεηξεκαηίεο θαη δεκνζηνγξάθνη είραλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηα εθιεθηά Κξεηηθά 

πξντόληα , ηνλ ηξόπν θαιιηέξγεηαο, παξαζθεπήο, ηππνπνίεζεο ηνπο θ.α.   Η επίζθεςε ζηα Υαληά 

νινθιεξώζεθε κε δείπλν ζην πηζηνπνηεκέλν κε ην ζήκα «θξεηηθή θνπδίλα» εζηηαηόξην 

«Βνηαληθό Πάξθν». 

2
ε
 Ηκέξα  

Σν άββαην 3 Μαξηίνπ 2018  κέιε ηεο επηρεηξεκαηηθήο  απνζηνιήο ησλ Γεξκαλώλ εηζαγσγέσλ 

ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Κξήηεο θ. ηαύξν Αξλανπηάθε ζην ζπλεδξηαθό ρώξν 

«ΜΙΝΩ ΙΙ» ηνπ Ξελνδνρείνπ Aquila Atlantis ζην Ηξάθιεην, όπνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη 

Β2Β ζπλαληήζεηο ησλ Κξεηηθώλ επηρεηξεκαηηώλ κειώλ ηεο Αγξνδηαηξνθηθήο κε ηνπο Γεξκαλνύο 

Επηρεηξεκαηίεο – Αγνξαζηέο.  Σν βξάδπ ηεο ίδηαο εκέξαο παξαηέζεθε γεύκα ζην εζηηαηόξην ηνπ 

Ξελνδνρείνπ Aquila Atlantis. Σελ επνκέλε εκέξα αλαρώξεζε ε απνζηνιή γηα ηε Γεξκαλία.  
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Θεσξνύκε όηη ελ ιόγσ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ήηαλ πνιύ ζεκαληηθή, θαζώο απνηέιεζε 

πηινηηθό εγρείξεκα γηα πξνώζεζε ησλ πξνζπαζεηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο γηα εμσζηξέθεηα 

θαη αλαδήηεζε επηρεηξεκαηηθώλ ζπλεξγαζηώλ κε ηελ αγνξά ηεο Βόξεηαο Ρελαλίαο Βεζηθαιίαο.  

 

Φσηνγξαθηθό πιηθό θαη δειηίν ηύπνπ αλαθνξηθά κε απνηειέζκαηα έρεη  ήδε αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Αγξνδηαηξνθηθήο ύκπξαμεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο: 

 

http://www.agrocrete.com/efmmarch18/ , ελώ δεκνζηεύκαηα ζην γεξκαληθό ηύπν έρνπλ επίζεο 

αλαξηεζεί  https://www.tuttiisensi.de/?p=13970  https://www.facebook.com/www.tuttiisensi.de/   

 

Αλακέλεηαη θαη ηελ επόκελε ρξνληά λα πξαγκαηνπνηεζεί επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή πξνο ηελ 

Κξήηε, πάιη κε ζηόρν ηελ πξνζέγγηζε αγνξαζηώλ ζηελ Γεξκαλία.  
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