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«ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΗΝ ΑΙΣΩΛΙΑ» 

 

σο πλαίςιο σηρ Δπάςηρ 7 «Δικσύωςη ςε σοπικό επίπεδο» σηρ Ππάξηρ «Δίκστο 

Πποώθηςηρ σηρ Απαςφόληςηρ ςσην Αισωλία», σο Επιμελησήπιο 

Αισωλοακαπνανίαρ, εσαίπορ σηρ Αναπστξιακήρ ύμππαξηρ «ΑΙΣΩΛΙΑ»,  ςε 

ςτνεπγαςία με σην Αισωλική Αναπστξιακή, σην Ομοςπονδία Επαγγελμασιών 

Νατπακσίαρ & Δωπίδαρ, σον Εμποπικό ύλλογο Νατπάκσοτ, σο ύλλογο 

Κπεοπωλών Νατπάκσοτ, σο ύλλογο Γτναικών Νατπάκσοτ, διοπγανώνει ση 

Δετσέπα 15 Ιοτνίοτ 2015 και ώπα 17.00, ςσα γπαυεία σηρ Αισωλικήρ 

Αναπστξιακήρ Α.Ε. ΟΣΑ, κόμβορ Πεπιυεπειακού, Πλασανίσηρ Ανσιππίοτ, σην 

εκδήλωςη «ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΗΝ ΑΙΣΩΛΙΑ: “τγκπισικά Πλεονεκσήμασα σηρ 

Αισωλίαρ – Δτνασόσησερ Ανάπστξηρ Τγιούρ Βιώςιμηρ Επιφειπημασικόσησαρ - 

ημαςία Διαςύνδεςηρ σοτ Επιφειπήν με σιρ Αξίερ και σον Πολισιςμό, για ση 

Δημιοτπγία Νοοσποπίαρ  «Επιφειπημασικήρ  Απιςσείαρ”». 

σην ππώση υάςη σηρ εκδήλωςηρ, θα ππαγμασοποιηθούν ςτνανσήςειρ μεσαξύ 

ανέπγων ωυελούμενων σηρ Ππάξηρ και επιφειπημασιών από σοτρ σομείρ σοτ 

Σοτπιςμού και σηρ Μεσαποίηςηρ/Στποποίηςηρ (Β2U), για σην εύπεςη θέςεων 

επγαςίαρ ςσοτρ ωυελούμενοτρ και ση ςσήπιξη σων επιφειπήςεων μέςω σων 

επιφοπηγοτμένων ππογπαμμάσων σοτ ΟΑΕΔ. 

 

Για σον πποαναυεπόμενο λόγο, καλούνσαι οι ενδιαυεπόμενοι επιφειπημασίερ σοτ 

Σοτπιςσικού και σοτ Μεσαποιησικού σομέα σηρ γεωγπαυικήρ πεπιοφήρ σηρ 

ΑΙΣΩΛΙΑ, ποτ ενδιαυέπονσαι να ενσάξοτν ςσην επιφείπηςη σοτρ κασαπσιςμένοτρ 

άνεπγοτρ και επιφοπηγούμενοτρ όςον αυοπά σην επγαςία σοτρ, να 

επικοινωνήςοτν με σην κα. Αγγελή Ιωάννα, ςσο παπάπσημα σοτ Επιμελησήπιοτ 

Αισωλοακαπνανίαρ ςσην Ναύπακσο, έωρ σιρ 10 Ιοτνίοτ 2015 ςσο σηλ:+30 26340 

26862 και να δηλώςοτν ςτμμεσοφή. 

 

Επίςηρ, καλούνσαι οι ωυελούμενοι σηρ Ππάξηρ «Δίκστο Πποώθηςηρ σηρ 

Απαςφόληςηρ ςσην Αισωλία» σοτ σομέα παπέμβαςηρ Σοτπιςμού και σηρ 

Μεσαποίηςηρ/Στποποίηςηρ, να πποςέλθοτν ςσην εκδήλωςη και να 

πποςκομίςοτν σο βιογπαυικό σοτρ για να ςτμμεσάςφοτν ςσιρ ολιγόλεπσερ B2U 
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ςτνανσήςειρ, με επγοδόσερ και ςσελέφη ιδιωσικών επιφειπήςεων σοτ Σοτπιςμού 

και σηρ Μεσαποίηςηρ/Στποποίηςηρ, ποτ είσε αναζησούν πποςωπικό, είσε 

επιθτμούν να παποτςιάςοτν σο έπγο και ση δπάςη σηρ επιφείπηςήρ σοτρ καθώρ 

και σιρ γενικόσεπερ δτνασόσησερ/ετκαιπίερ καπιέπαρ ςσο ςτγκεκπιμένο σομέα. 

ση δεύσεπη υάςη σηρ εκδήλωςηρ «Ημέπα Καπιέπαρ ςσην Αισωλία» θα δοθεί 

ςσοτρ ωυελούμενοτρ και επιφειπημασίερ, μέςω σων παποτςιάςεων και 

ειςηγήςεων σων ομιλησών, η σεφνογνωςία  ςφεσικά με:  

 Σιρ δτνασόσησερ ανάπστξηρ τγιούρ βιώςιμηρ επιφειπημασικόσησαρ 

πασώνσαρ ςσα ςτγκπισικά πλεονεκσήμασα σηρ Αισωλίαρ 

 Σην αλλαγή από σον παπαδοςιακό σπόπο πώληςηρ σοτ αγποσικού 

πποϊόνσορ ςε ένα πιο ςύγφπονο δίνονσαρ σοτ τπεπαξία 

 Σην αναπστξιακή δτναμική σηρ ςύνδεςηρ σοτ πποϊόνσορ με σην ιςσοπία 

και σον πολισιςμό σηρ κάθε πεπιοφήρ και σηρ ςωςσήρ εικόναρ (Brand) όςον 

αυοπά σην αύξηςη σων πωλήςεων και σων εξαγωγών  

 Ση ςημαςία σοτ φπώμασορ και σην δύναμη σηρ ςτςκεταςίαρ ςσην διάθεςη 

αγοπάρ σοτ κασαναλωσή  

 Σιρ νέερ σάςειρ ςσιρ αγοπέρ σοτ εξωσεπικού όςον αυοπά σην εσικέσα 

ςτςκεταςίαρ σοτ στποποιημένοτ premium πποϊόνσορ σπουίμοτ και ποσού  

 Σην δημιοτπγία νοοσποπίαρ  «επιφειπημασικήρ  απιςσείαρ» 

 

σο σέλορ σηρ εκδήλωςηρ (σπίση υάςη), θα ακολοτθήςει έκθεςη - γετςιγνωςία 

σοπικών πποϊόνσων ςσην πλασεία ςσο λιμάνι σηρ Νατπάκσοτ με ππωσαπφικό 

ςσόφο σην παποτςίαςη ςσοτρ ωυελοτμένοτρ αλλά και ςσοτρ καλεςμένοτρ καλών 

ππακσικών και καινοσομικών μεθόδων οπγάνωςηρ και διαφείπιςηρ σηρ 

παπαγωγήρ & στποποίηςηρ πποϊόνσων ςσον Μεσαποιησικό Σομέα, καθώρ και σην 

πποβολή & πποώθηςη σων Αισωλοακαπνανικών  πποϊόνσων & επιφειπήςεων, σην 

ενίςφτςη σηρ εξωςσπέυειαρ σων ΜΜΕ γενικά και σων σοπικών παπαγωγών 

ειδικόσεπα. 

 

Καλούνσαι όλοι οι επιφειπημασίερ παπαγωγοί σοπικών πποϊόνσων σοτ νομού 

Αισωλοακαπνανίαρ ποτ θέλοτν να ςτμμεσάςφοτν με σα πποϊόνσα σοτρ ςσην 

δπάςη πποώθηςηρ και πποβολήρ σων πποϊόνσων σοτρ, ποτ θα ππαγμασοποιηθεί 

κασά σην διάπκεια σηρ εκδήλωςηρ «ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΗΝ ΑΙΣΩΛΙΑ», να 

επικοινωνήςοτν με σην κα. Αγγελή Ιωάννα, ςσο παπάπσημα σοτ Επιμελησήπιοτ 

Αισωλοακαπνανίαρ ςσην Ναύπακσο, έωρ σιρ 10 Ιοτνίοτ 2015, ςσο σηλ.: +30 

26340 26862. 
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