1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
& ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Το Κατάκολο είναι η πύλη της Ηλείας και της Δυτικής Ελλάδας και υποδέχεται κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο μέσω των κρουαζιερόπλοιων.
Οι επισκέπτες αυτοί αγαπούν την Ελλάδα και τα αγροτικά προϊόντα της και πραγματικά τα ζητούν όπου και
αν βρεθούν.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη από 5 - 8 Αυγούστου στο Κατάκολο του
1ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ το οποίο θέλουμε και με την
δική σας βοήθεια να γίνει θεσμός.
Η δράση αυτή θα αποτελέσει πόλο έλξης τόσο για τους επισκέπτες των κρουαζιερόπλοιων όσο και για τους
Ηλείους πολίτες που θα κατακλίσουν το Κατάκολο τις μέρες διεξαγωγής γεμίζοντας έτσι και τα τοπικά καταστήματα της περιοχής δίνοντας τους πίσω λίγο από την παλιά τους εμπορική αίγλη.
Το πρόγραμμα της έκθεσης θα εμπλουτιστεί με πολλές δράσεις και μουσικές εκδηλώσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας. Οι εκθέτες που θα συμμετέχουν στο 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ θα έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα
τους σε χιλιάδες επισκέπτες και να γνωρίσουν από κοντά φορείς της κρουαζιέρας και του τουρισμού.
Επίσημοι καλεσμένοι θα είναι οι ναυτιλιακές εταιρίες που συνεργάζονται με το Κατάκολο, φορείς της Κρουαζιέρας και του τουρισμού, οι καπετάνιοι των πλοίων και οι deck managers, πρέσβεις από χώρες οι οποίες
προτιμούν τα Ελληνικά προϊόντα για εξαγωγή, τα μεγαλύτερα Ελληνικά super markets αλλά και οι μεγαλύτεροι Έλληνες εξαγωγείς.
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Στo Φεστιβάλ θα γίνει παρουσίαση:

Στο Φεστιβάλ θα συμμετέχουν:

Προϊόντων της Ελιάς
Μεσογειακής Διατροφής
Τοπικών παραδοσιακών γλυκών
Τοπικών τυριών
Τοπικών ποτών
Τοπικών κρασιών
Τοπικών ζυμαρικών
Ελληνικών ψαριών
Μελισσοκομικών προϊόντων
Αρτοσκευασμάτων
Ελληνικών αρωματικών φυτών και βοτάνων

Καταστήματα της αγοράς του Κατακόλου
Εταιρίες τυποποίησης αγροτικών προϊόντων
Εταιρίες εμπορίας αγροτικών προϊόντων
Καταστήματα βιολογικών προϊόντων
Ναυτιλιακές εταιρίες
Λιμάνια
Φορείς της κρουαζιέρας
Φορείς του Τουρισμού
Συνεταιρισμοί
Ενώσεις
Εμπορικοί Σύλλογοι
Ομοσπονδίες
Εμπορικές επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τα προϊόντα που θα παρουσιαστούν
7 Δήμοι
7 Επιμελητήρια
2 Περιφέρειες

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ ,στηρίζεται από το Υπουργείο
Τουρισμού και το Υπουργείο Ναυτιλίας και διοργανώνεται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κατακόλου σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, του Επιμελητηρίου Ηλείας και την συμμετοχή των Εμποροεπαγγελματιών Κατακόλου

Τηλ. επικοινωνίας για συμμετοχή
6994 441 814 κος Αγάλου Βαγγέλης
6944 772 997 κος Μπουλούτας Διονύσης
6947 808 039 κος Γεράνιος Γιάννης

