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Πραγματοποίηση εκδήλωσης προβολής Γραβιέρας Νάξου (ΠΟΠ), (Μόναχο, 2.03 τε) 
 

Στις 2 Μαρτίου τ.ε. η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου συνδιοργάνωσε με το Γραφείο μας 

στο Μόναχο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για την 

ΠΟΠ Γραβιέρα Νάξου στην Ελλάδα και τη Γερμανία», σε ειδική διαμορφωμένη αίθουσα δημοφιλούς 

ελληνικού εστιατορίου ενημερωτική εκδήλωση προβολής και προώθησης  του ανωτέρω τυροκομικού 

προϊόντος στην εδώ αγορά. 

Η εκδήλωση απευθυνόταν, πρωτίστως, σε εισαγωγείς και διανομείς ελληνικών αγροδιατροφικών 

προϊόντων στη Βαυαρία και Βάδη Βυρτεμβέργη και δημοσιογράφους. Στην δράση συμμετείχαν περίπου 50 

ενδιαφερόμενοι. Παράλληλα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε ως στόχο να αποτελέσει βήμα για νέες 

επιχειρηματικές συνέργειες και περαιτέρω δράσεις δικτύωσης και ανάπτυξης εμπορικών συνεργασιών. 

Η δράση περιελάμβανε αναλυτική παρουσίαση της ΠΟΠ Γραβιέρας Νάξου, δείπνο τριών πιάτων με 

παρασκευές που περιείχαν ως βασικό συστατικό την ΠΟΠ Γραβιέρα Νάξου ενώ διανεμήθηκαν δείγματα 

στους παρευρισκομένους και σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια.  

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απεύθυνε ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ένωσης Αγροτικών 

Συνεταιρισμών Νάξου κ. Δημήτριος Καπούνης και η υπογράφουσα ενώ έγιναν δηλώσεις και σε  

δημοσιογράφους (κα Φωτεινή Νάσσου και κ. Χρήστο Νέζο), οι οποίοι ανέλαβαν τη δημοσιογραφική κάλυψη 

της εκδήλωσης.. Από πλευράς της ελληνικής αποστολής παρευρέθηκαν και ο Β’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης 

κ. Ιάκωβος Βαλέρης, ο Δ/ντης της DK Advertising (ανάδοχος του έργου) κ. Δημήτριος Καρούσης.  

Οι εκπρόσωποι της Ένωσής μας ανέφεραν την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για τη στήριξη της 

αγροτικής παραγωγής δεδομένου του αυξημένου κόστους που πλήττει τους κτηνοτρόφους της Νάξου και 

κατά συνέπεια και την παραγωγή / τιμή της ΠΟΠ Γραβιέρας, η οποία παρασκευάζεται μόνο με γάλα από τη 

Νάξο ενώ ανέδειξαν την συμβολή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην προώθηση των τοπικών 

τυροκομικών προϊόντων ΠΟΠ και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. 

Από πλευράς μας επισημάναμε την ιδιαιτερότητα της γερμανικής αγοράς σε σχέση με άλλες χώρες, 

διότι στη Βαυαρία και τη Βάδη-Βυρτεμβέργη, όπως και σε όλη τη Γερμανία, υπάρχουν περί τους 20 έλληνες 

εισαγωγείς ειδών διατροφής, με κύκλο εργασιών από 5 έως 30 εκατ. ευρώ ο καθένας, οι οποίοι διαθέτουν 

και χώρους λιανικής πώλησης και εισάγουν κάθε είδους ελληνικά προϊόντα, με τα οποία εφοδιάζουν κυρίως 

κατά 70 με 80 % των πωλήσεων τους τα χιλιάδες ελληνικά εστιατόρια αλλά και άλλα καταστήματα HORECA, 

mini markets και μπακάλικα. Αν μάλιστα συνεκτιμηθούν στους έλληνες εισαγωγείς και χονδρεμπόρους τα 

ελληνικά εστιατόρια, εκτιμούμε ότι το 70 με 80% των εξαγωγών μας ειδών διατροφής συνδέεται άμεσα με 

αυτό που θα ονομάζαμε <<ελληνικό κανάλι διανομής>>. Κατά συνέπεια οι μελλοντικές ενημερωτικές 

δράσεις προβολής και προώθησης θα πρέπει να εστιάζονται κυρίως σε γερμανικές αλυσίδες λιανεμπορίου 

και χονδρεμπόρους. 
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Στο πλαίσιο του ανωτέρω διετούς διάρκειας ευρωπαϊκού προγράμματος προβλέπεται, μεταξύ 

άλλων, η διοργάνωση εκδηλώσεων γευσιγνωσίας σε 25 σημεία πώλησης στη Γερμανία, κατά προτίμηση σε 

μεγάλες γερμανικές αλυσίδες τροφίμων αλλά και σε εταιρίες χονδρεμπορίου ελληνικών συμφερόντων, 

όπου θα τοποθετηθούν ειδικά σχεδιασμένα περίπτερα και θα διανεμηθούν στους καταναλωτές ατομικές 

συσκευασμένες μερίδες δειγμάτων της ΠΟΠ Γραβιέρας Νάξου. 


