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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

ΘΕΜΑ: 11η Έκθεση Γαστρονομίας Εταιρείας NERANXI στην Αλβανία (Τίρανα,13-14.4.2019). 

H Έκθεση έλαβε χώρα στους χώρους της εισαγωγικής Εταιρείας του επιχειρηματία Νικολάου Νεράντζη, ο 

οποίος τυγχάνει και μέλος της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία.  

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εισαγωγικός εμπορικός οίκος διαθέτει ευρύτατο δίκτυο διανομής προϊόντων  
κατανάλωσης στην Αλβανία, με έμφαση στα ελληνικά προϊόντα:  τρόφιμα και ποτά, είδη συσκευασίας, χαρτικά, 
πλαστικά, ενώ συγχρόνως δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση στελεχών γαστρονομίας (σχολή μαγείρων), καθώς 
και στις εκδόσεις βιβλίων με μαγειρικής. 

Στην Έκθεση συμμετέσχον από ελληνικής πλευράς η Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος, η οποία παρουσίασε 
εδέσματα της ελληνικής γαστρονομίας, καθώς και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις: Οινοποιητική Εταιρεία ΔΙΟΝΥΣΟΣ 
(κρασιά), Βιομηχανία Προϊόντων Ζύμης ΜΠΟΥΣΜΑΛΗΣ Α.Ε. (φύλλο κρούστας και συναφή προϊόντα πίτες, πίτσες) 
και ΒΙΑΛΚΟ (κονσέρβες ψαριών και θαλασσινών). 

 Εξάλλου συμμετείχαν επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών από το Βέλγιο (σοκολάτες), την Ιταλία 
(πίτσες, ζυμαρικά, αρτοσκευάσματα και ζαχαροπλαστική), την Ισπανία (τρόφιμα και ποτά), καθώς και το Γερμανικό 
Εμπορικό Επιμελητήριο GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Παράλληλα παρευρέθησαν 
οι εδώ Πρέσβεις Σερβίας και Ισπανίας, μέλη των εδώ Πρεσβειών Ιταλίας, Ολλανδίας, Ρωσίας, Τουρκίας και ο 
υπογράφων. Σημειώνεται ότι υπήρχαν και αρκετοί εμπορικοί επισκέπτες, ιδίως από βαλκανικές χώρες και από τη 
χώρα μας, με σκοπό την διερεύνηση συνεργασιών με την Εταιρεία NERANXI. 

Το Γραφείο μας παρέσχε τη συνδρομή του προς τις ανωτέρω εκθέτριες επιχειρήσεις, όσον αφορά την 
ενημέρωσή τους σχετικά με την αλβανική αγορά, τις προοπτικές της αλβανικής οικονομίας, καθώς και τα 
προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά τη δραστηριοποίησή τους στη χώρα. Παράλληλα, εξετάσαμε τις 
δυνατότητες για περαιτέρω συνεργασία μας με την Εταιρεία NERANXI και μάλιστα με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων 
Ελλάδος, στο πλαίσιο των καθιερωμένων πλέον εκδηλώσεων του Γραφείου μας GR-EAT για την προβολή της 
ελληνικής κουζίνας και γαστρονομίας στην Αλβανία. 

Τέλος, ο υπογράφων παρεχώρησε συνέντευξη στην Εφημερίδα ALBANIAN DAILY NEWS πάνω σε θέματα 
διμερούς οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας με την Αλβανία 


