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Εκδήλωση προώθησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ (Κολωνία, 17.5.2017) 

 

Στις 17/05/2017 έλαβε χώρα στο ελληνικό εστιατόριο στην Κολωνία «OAΣΙΣ» εκδήλωση 

παρουσίασης και προώθησης ελληνικών τροφίμων/προϊόντων διατροφής ΠΟΠ/ΠΓΕ στην αγορά 

της ΒΡΒ. Εν λόγω εκδήλωση διοργανώθηκε υπό του προγράμματος «AUTHENTICO»  

http://www.authenticofoods.eu , το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και έχει ως στόχο την 

προώθηση των Ελληνικών προϊόντων διατροφής ΠΟΠ/ΠΓΕ στις αγορές του εξωτερικού. Σε εν 

λόγω εκδήλωση έλαβαν μέρος άνω των εκατό ατόμων - εκπρόσωποι Ελληνικών εταιρειών 

τροφίμων, δημοσιογράφοι, οικονομολόγοι, εισαγωγείς κ.λ.π. Το Γραφείο ΟΕΥ Ντύσσελντορφ 

εκπροσώπησε ο Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ Ντύσσελντορφ κ. Πάρις Νίκολης. 

 

Στην εκδήλωση υπογραμμίστηκε η σημασία της προβολής των Ελληνικών ποιοτικών 

προϊόντων διατροφής ΠΟΠ/ΠΓΕ στην σημαντική αγορά της ΒΡΒ, η οποία απορροφά άνω του 

17% του συνόλου των  εξαγωγών ελληνικών τροφίμων στην ΟΔΓ. Ειδικά τονίστηκε η σημασία 

προστασίας της φέτας ΠΟΠ και του παρθένου Ελληνικού ελαιολάδου, τα οποία σαφώς υπερέχουν 

ποιοτικά και γευστικά ομοειδών ανταγωνιστικών προϊόντων άλλων χωρών, τα οποία 

εμφανίζονται στις αγορές του εξωτερικού  παραβιάζοντας την νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει τα της 

ονομασίας ΠΟΠ. Εν λόγω εξαγωγείς και παραγωγοί ενδιαφέρονται πολύ για την γερμανική αγορά 

και προτίθενται να συμμετάσχουν σε προσεχή ANUGA. 

 

Από την ανωτέρω συνάντηση συγκρατούμε το έντονο ενδιαφέρον ελλήνων παραγωγών 

και εξαγωγέων τροφίμων ΠΟΠ/ΠΓΕ να κερδίσουν τμήμα της Γερμανικής αγοράς και ειδικά της 

ΒΡΒ καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες. Το Γραφείο μας στέκει αρωγός στην προσπάθεια αυτή 

παρέχοντας κάθε δυνατή πληροφόρηση σε ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες σχετικά με στοιχεία 

επαφής μεγάλων εταιρειών πώλησης προϊόντων τροφίμων και ειδικά ντελικατέσσεν στην ΒΡΒ, 

ενώ παράλληλα διοργανώνει στοχευμένες θεματικές ημερίδες, όπως πρόσφατα την ημερίδα στο 

πλαίσιο εκδηλώσεων εξωστρέφειας  με τίτλο: «Premium- und Bio-Lebensmittel aus 

Griechenland: Warum es sich lohnt, με σκοπό την  προβολή των βιολογικών και υψηλής 

ποιότητος ελληνικών προϊόντων διατροφής,  καθώς και την ανάδειξη της υψηλής τους 

διατροφικής αξίας και των ωφελειών τους για την υγεία του καταναλωτή.  


