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«Σημείο αναφοράς τα προϊόντα Αριστείας του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας
στην FOOD EXPO 2017»
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος και τα Επιμελητήρια Αχαΐας και Ηλείας, συνεχίζοντας της στοχευμένες ενέργειες
εξωστρέφειας και προώθησης των επιχειρήσεων και αναβάθμισης της ταυτότητας και της
διεθνούς εικόνας των προϊόντων Αριστείας της Αιτωλοακαρνανίας, συμμετείχε στην 4η
Διεθνή Έκθεση Τροφίμων – Ποτών «FOOD EXPO GREECE» & OENOTELIA 2017.
Η FOOD EXPO αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο εκθεσιακό θεσμό, αλλά και το
σημαντικότερο εμπορικό Φόρουμ για τα Τρόφιμα και Ποτά στη χώρα μας. Με τη συμμετοχή
1.200 και πλέον Ελλήνων και ξένων εκθετών και την παρουσία περισσότερων από 2.500
σημαντικών ξένων αγοραστών η FOOD EXPO αποτελεί το κορυφαίο εμπορικό γεγονός για
τα Τρόφιμα & Ποτά στην Νότια Πύλη της Ευρώπης. Ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες
των επιχειρήσεων για δημιουργία συνεργασιών στην εγχώρια αγορά αλλά κυρίως
ανταποκρίνεται στην αυξανομένη ανάγκη για εξαγωγικό προσανατολισμό των ελληνικών
παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου.
Κατά τη διάρκεια της FOOD EXPO 2017, που πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό
διάστημα από 18 έως 20 Μαρτίου 2017 στο χώρο του Metropolitan Expo, πλήθος
ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών επισκέφτηκε τo άρτιο και καλαίσθητο περίπτερο της
Δυτικής Ελλάδας και των επιχειρήσεων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Μετά τα εγκαίνια
της Έκθεσης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου μας κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής και ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας υποδέχθηκαν στο περίπτερο
του Νομού μας πλήθος επισήμων με επικεφαλής τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου, το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Νικόλαο Αντώνογλου και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.

Πέτρο Τατούλη που είχαν την ευκαιρία, να εκτιμήσουν την καινοτομία στη συσκευασία των
προϊόντων μας, να ενημερωθούν για τα περιβαλλοντολογικά χαρακτηριστικά του κάθε
μικροκλίματος, που καθιστούν τόσο ιδιαίτερα τα προϊόντα μας και την υπεραξία που δίνει
στο κάθε ένα ξεχωριστά και στην ποιότητα τους και φυσικά να τα δοκιμάσουν
πλημυρίζοντας αρώματα, γεύσεις και εικόνες της πλούσιας γης και θάλασσας της
Αιτωλοακαρνανίας.
Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ως Antenna
Enterprise Europe Network – Hellas, διοργάνωσε δυο δράσεις επιχειρηματικών
συναντήσεων. Η πρώτη σε συνεργασία με το Τμήμα Προώθησης Εμπορίου και Επενδύσεων
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επιχειρηματιών επισκέφτηκε το Πολωνικό Περίπτερο και συναντήθηκε με Πολωνικές
εισαγωγικές επιχειρήσεις και η δεύτερη, σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network
του Δικτύου «ΠΡΑΞΗ», κατά την οποία αντιπροσωπεία επιχειρηματιών από τη Ρουμανία
και την Αρμενία επισκέφτηκαν τα περίπτερα των επιχειρήσεων του Νομού έχοντας
εποικοδομητικές συναντήσεις και δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για συνεργασίες και
εξαγωγές.
Παράλληλα, στα πλαίσια της Food Expo 2017, υπήρξε Δράση γαστρονομικής
παρουσίασης των προϊόντων και των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στο
χώρο του Mediterranean Food Experience. Τα μέλη της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος
πραγματοποίησαν μαγειρική παρουσίαση των προϊόντων της Περιφέρειας ενώ ταυτόχρονα
υπήρξε παρουσίαση και προβολή των επιχειρήσεων του Νομού και γευστική δοκιμή από
Διεθνώς καταξιωμένους Σεφ.
Στην εν λόγω πολύ σημαντική έκθεση, συμμετείχαν από την Αιτωλοακαρνανία οι παρακάτω
επιχειρήσεις:
 Αλιείας (Παραδοσιακό Αυγοτάραχο Καπνιστό χταπόδι (Αφοί Στέφου & Σια Ε.Ε.)
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(ΤΣΟΡΒΑΤΖΗ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ – Kleopatras Pantry)
 Τυποποίηση Ελαιολάδου και Άλατος (Κτήμα ΚΑΚΑΒΟΣ)
 Τυποποίηση
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ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΛΕΥΚΟΣ Σ.Ν.)
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Τυροκομικών

Προϊόντων

(ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε)
 Παράγωγη Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΤΖΙΦΡΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ)
 Παραγωγή Παραδοσιακών Ζυμαρικών και Γλυκών του κουταλιού (Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ
ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ - ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)
 Εκτροφή επεξεργασία και τυποποίηση Βιολογικού κρέατος & Αλλαντικών
(ΚΥΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. Bio kudros).
 ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕΛΙΟΥ – (ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ
ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - The Honey Hive)
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