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Επιχειρηματική αποστολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Ντουμπάι 

 

Σας γνωρίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι στοχευμένη 

επιχειρηματική αποστολή στους κλάδους τροφίμων και τουρισμού από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Ειδικότερα, η εν λόγω Περιφέρεια διοργάνωσε το 1ο Forum Premium Προϊόντων της, με θέμα «Στερεά Ελλάδα 

– Η καρδιά της γαστρονομίας, του πολιτισμού και του ευ ζην» τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022, στο 

ξενοδοχείο Sofitel Obelisk του Ντουμπάι. 

Σκοπός του Forum ήταν τόσο η διερεύνηση των δυνατοτήτων περαιτέρω προβολής και προώθησης 

των premium προϊόντων της Στερεοελλαδίτικης γης και των αυθεντικών τοπικών προϊόντων, όσο και η 

ανάδειξη των τουριστικών προορισμών, με αναφορά στο τρίπτυχο Τουρισμός-Πολιτισμός-Γαστρονομία στην 

Αραβική Χερσόνησο. 

Στο Forum συμμετείχαν 12 επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών της Στερεάς Ελλάδας, με προϊόντα όπως 

ξηροί καρποί, αποξηραμένα σύκα, χυμοί, ελαιόλαδο και ελιές, μαρμελάδες και υπερτροφές, οι οποίες είχαν την 

ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στους εδώ εισαγωγείς σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του Forum, οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας, κ. Τασιός 

(Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας), κ. Μπουρμάς (Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα 

Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού) και κα Λιάσκου είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στους 

παριστάμενους τουριστικούς πράκτορες το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας. Σύντομους χαιρετισμούς στο 

κοινό περίπου 60 ατόμων απηύθυναν, επίσης, Επικεφαλής Γρ. ΟΕΥ Ντουμπάι και συνδιοργανωτές 

επιχειρηματικής αποστολής, κ.κ. Χ. Καλσαχακιάν (Consider Consultancy) και Γ. Γιαννάκης 

(EllinesinEmirates), οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο Ντουμπάι. 

Μετά το πέρας των επιχειρηματικών συναντήσεων και της παρουσίασης, οι παριστάμενοι 

παρακολούθησαν ζωντανά σεμινάριο μαγειρικής από τον σεφ κ. Αλέξανδρο Σπέρχο, ο οποίος παρουσίασε 

πιάτα με πρώτες ύλες από προϊόντα της Περιφέρειας και ακολούθως παρατέθηκε δείπνο. 

Πέραν της διοργάνωσης του forum, η αποστολή από τη Στερεά Ελλάδα πραγματοποίησε επισκέψεις σε 

σουπερμάρκετ και εμπορικά κέντρα για να εξοικειωθούν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις με την τοπική αγορά, 

ενώ κάποιες επιχειρήσεις επισκέφθηκαν τη χονδρική αγορά φρούτων και λαχανικών στο Al Aweer Market. 

Τέλος, η αποστολή επισκέφθηκε εθιμοτυπικά το Γραφείο μας, όπου υπήρξε σύντομη ενημέρωση από τα 

στελέχη του Γραφείου για τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς και εκφράστηκε η ετοιμότητά μας για 

οποιαδήποτε περαιτέρω συνδρομή στις εξωστρεφείς δράσεις της Περιφέρειας και των επιχειρήσεων της. 
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