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Θέμα : Εκδηλώσεις προβολής μεσογειακής διατροφής “Mediterranean Diet Roundtable”  
 
       Η πρωτοβουλία προβολής μεσογειακής διατροφής “Mediterranean Diet Roundtable”, με έδρα 
την Πολιτεία της Μασαχουσέτης, διοργανώνει τις ακόλουθες δύο σημαντικές εκδηλώσεις προώθησης 
– προβολής  προϊόντων προέλευσης χωρών Μεσογείου: 

1. «Βιβλιοθήκη» εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, σε συνεργασία με τον εγνωσμένου κύρους 
γευσιγνώστη ελαιολάδου David Neuman.  
Η πρωτοβουλία θα συγκεντρώσει επιλεγμένα δείγματα εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου και θα 
τα προωθήσει μέσω βίντεο γευσιγνωσίας, ενώ θα παρατίθενται συνταγές μεσογειακής 
διατροφής και διατροφικές συμβουλές. Από τη διαδικασία αξιολόγησης θα επιλεγούν τελικά 15 
ετικέτες, οι οποίες θα διατίθενται προς πώληση στον ιστότοπο της “Mediterranean Culinary 
Concept”, ενώ παράλληλα θα βολιδοσκοπηθεί ενδιαφέρον συνεργασίας με διανομείς τροφίμων 
του κλάδου εστίασης, με σκοπό την εμπορική τους προώθηση.  
Η προθεσμία υποβολής δειγμάτων λήγει στις 31 Μαρτίου 2021.  
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 100 δολ. ΗΠΑ, ενώ σε περίπτωση επιλογής, ο παραγωγός 
θα καταβάλει στον φορέα ετήσιο τίμημα 2.500 δολ. ΗΠΑ, εφόσον το προϊόν είναι ήδη 
εγκεκριμένο από την Ομοσπονδιακή Αρχή Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA), ενώ σε 
αντίθετη περίπτωση (μη εισέτι έγκρισης FDA) το ετήσιο τίμημα θα διαμορφωθεί στα 3.000 
δολ. ΗΠΑ.  
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ακολουθείστε τον κατωτέρω σύνδεσμο: 
https://mdrproject.com/evoo-library/ 

2. Διαδικτυακές B2B συναντήσεις το χρονικό διάστημα 9 – 10/6/2021, ανάμεσα σε παραγωγούς 
μεσογειακών προϊόντων και εκπροσώπους εισαγωγικών εταιρειών του διατροφικού κλάδου 
στις ΗΠΑ, σε συνεργασία με τη γνωστή στη Νέα Υόρκη Ελληνίδα σεφ Μαρία Λόη.  
Η εκδήλωση φέρει τον τίτλο “MDR CONNECT” και απευθύνεται σε παραγωγούς από την 
Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, τον Λίβανο και την Ισπανία. Οι διοργανωτές εγγυώνται 
εξασφαλισμένες συναντήσεις με τουλάχιστον τέσσερις (4) αγοραστές (“Buyers”) ανά 
παραγωγό, εκ συνόλου πενήντα (50) που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση.  
Από το σύνολο των παραγωγών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα επιλεγούν περίπου 200 για 
τους οποίους θα εξασφαλιστούν οι Β2Β συναντήσεις.  
Σε περίπτωση έγκαιρης εγγραφής (μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021), το κόστος συμμετοχής για τους 
ενδιαφερόμενους ανέρχεται σε 3.000 δολ. ΗΠΑ, πλέον δαπάνης αποστολής δειγμάτων, ενώ για 
όσους εγγραφούν μετά την 1η Απριλίου, το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 3.500 δολ. ΗΠΑ, 
πλέον δαπάνης αποστολής δειγμάτων.  
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ακολουθείστε τον κάτωθι σύνδεσμο: 
https://mdrproject.com/mdr-connect/ 
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