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Νέερ αναπηςξιακέρ πποοπηικέρ από ηην ζςμμεηοσή  

ηος Επιμεληηήπιος Αιηωλοακαπνανίαρ  & ηος Δήμος Αγπινίος  

ζηην 25η Διεθνή Έκθεζη Σποθίμων & Ποηών ηηρ Σαϊπέι  

και ηων θεζμικών ζςνανηήζεων πος έλαβαν σώπα καηά ηην διάπκεια ηηρ 

παπαμονήρ ηηρ Ελληνικήρ ανηιπποζωπείαρ ζηην Σαιβάν. 

 

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο, εθπξνζσπνύκελν από ην ζηέιερνο θ. 

Ρόκπνια Γεώξγην θαη ν Γήκνο Αγξηλίνπ εθπξνζσπνύκελνο από ην Αληηδήκαξρν 

θ. Μειηαδή Γεώξγην, δηνξγάλσζαλ & ζπκκεηείραλ ζηην 25η Διεθνή Έκθεζη 

Σποθίμων & Ποηών ηηρ Σαϊπέι κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο ηεο Σαηβάλ, κέζσ ηνπ Πξνμελείνπ ηνπ ζηελ Διιάδα. Η πξόζθιεζε  

απνηειεί ζπλέρεηα ηεο επίζθεςεο αληηπξνζσπείαο  από ζηειέρε ηεο Πξεζβείαο 

ηεο Σατβάλ ζηελ Αηησιναθαξλαλία, ην Ννέκβξην ηνπ 2014, ζηα πιαίζηα 

αλάπηπμεο & πξνώζεζεο ζπλεξγαζηώλ ζε δηεζλέο επίπεδν κεηαμύ ησλ θνξέσλ θαη 

ησλ επηρεηξεκαηηώλ ησλ δπν ρσξώλ.   

 

Σν International Food Show είλαη κία Έθζεζε Γηεζλνύο ραξαθηήξα, ζπλνιηθήο 

εθζεζηαθήο επηθάλεηαο 25.000 m2 ε νπνία πξνζειθύεη πεξηζζόηεξνπο από 58.000 

επηζθέπηεο  θάζε έηνο θαη πάλσ από 1.561 εθζέηεο.  Γηνξγαλώλεηαη από ην 1990 

θαη ζεσξείηαη κία ζεκαληηθή πιαηθόξκα γηα ζπλεξγαζίεο νηθνλνκηθνύ ραξαθηήξα 

αιιά παξάιιεια θαη έλα ζεκαληηθό ζεκείν επαθήο θαη γλσξηκίαο/γεθπξαο κε ηελ 

Αζηαηηθή Ήπεηξν γηα επηρεηξήζεηο από νιόθιεξν ηνλ θόζκν.   

 

Η επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ηνπ λνκνύ καο θηινμελήζεθε σο ηηκώκελε πεξηνρή 

εθπξνζσπώληαο ηελ Διιάδα, παξνπζηάδνληαο έλα άξηην εθζεζηαθό ρώξν 

αλαδεηθλύνληαο ην πςειό επίπεδν εμσζηξέθεηαο θαη αληαγσληζηηθόηεηαο  ησλ 



Αηησιναθαξλαληθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ εμαηξεηηθή πνηόηεηα θαη δηαηξνθηθή 

αμία ησλ πξντόλησλ ηνπ ηόπνπ καο.  

 

Οη επηζθέπηεο ηεο έθζεζεο θηινμελήζεθαλ από ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο 

εθπξνζώπνπο ησλ θνξέσλ ζην πεξίπηεξν ηεο Αηησιναθαξλαλίαο θαη είραλ ηελ 

επθαηξία, λα εθηηκήζνπλ ηελ θαηλνηνκία ζηε ζπζθεπαζία ησλ πξντόλησλ καο, λα 

ελεκεξσζνύλ γηα ηα πεξηβαληνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε κηθξνθιίκαηνο 

ζηνλ λνκό καο, πνπ θαζηζηνύλ ηόζν ηδηαίηεξα ηα πξντόληα καο θαη ηελ ππεξαμία 

πνπ δίλεη θάζε έλα μερσξηζηά ζηελ πνηόηεηα ηνπο  θαη θπζηθά λα ηα δνθηκάζνπλ 

πιεκπξίδνληαο αξώκαηα, γεύζεηο θαη εηθόλεο ηεο πινύζηαο γεο θαη ζάιαζζαο ηεο 

Αηησιναθαξλαλίαο.  

 

Παξάιιεια, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηεο αληηπξνζσπείαο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο θαη ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ, δηνξγαλώζεθαλ 

Τςειόβαζκεο ζπλαληήζεηο κε ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ (Γ.Γ. 

Δπξσπατθώλ ππνζέζεσλ), ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Γ.Γ. Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο), ηνπ Κηλέδηθνπ Γηεζλή Οξγαληζκνύ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο (Γ.Γ. 

Γηεζλώλ πλεξγαζηώλ) αιιά θαη ηνπο Πξνέδξνπο ηνπ Δπξσπατθνύ Δπηκειεηεξίνπ 

θαη ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Σατπέη, ζηηο νπνίεο ζπδεηήζεθαλ νη πξννπηηθέο 

κειινληηθήο ζπλεξγαζίαο θαη δηεμαγσγήο θνηλώλ αλαπηπμηαθώλ δξάζεσλ κε 

ζηόρν ηελ αλάπηπμε νηθνλνκηθώλ θαη εκπνξηθώλ ζπλεξγαζηώλ κεηαμύ ησλ 

επηρεηξεκαηηθώλ θνηλνηήησλ.  

 

Δπίζεο, δηνξγαλώζεθε επίζθεςε ζε ηνπηθό θαηάζηεκα ηεο γλσζηήο αιπζίδαο 

«Careffour» κε ζηόρν ηελ έξεπλα ησλ θαηαλαισηηθώλ ζπλεζεηώλ ησλ πνιηηώλ ηεο 

Σατπέη θαη  ην επίπεδν εηζρώξεζεο ζηελ ηνπηθή αγνξά αληαγσληζηηθώλ πξντόλησλ 

από μέλεο αγνξέο  θαη ζπλάληεζε κε ηελ Πξντζηακέλε, Μάλαηδεξ ηνπ ηκήκαηνο 

εηζαγσγήο πξντόλησλ ηεο αιπζίδαο «Carrefour» ζηελ Σαηβάλ γηα λα εμεηαζηνύλ 

νη πξννπηηθέο κειινληηθήο επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη εηζαγσγήο ησλ 

πξντόλησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ λνκνύ Αηησιναθαξλαλίαο.  

 



ηελ ελ ιόγσ πνιύ ζεκαληηθή έθζεζε, ζπκκεηείραλ από ηελ Αηησιναθαξλαλία, 

κε θπζηθή παξνπζία ζην πεξίπηεξν, επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, ηεο αιηείαο 

(Παπαδοζιακό Αςγοηάπασο –Αθοί ηέθος & ια Ε.Ε., Εκππ. κορ Παπαγιόρ 

Πέηπορ), ηεο επεμεξγαζίαο βξσζίκσλ ειαηώλ θαη ειαηνιάδνπ (Κηήμα Εςθςμίος 

– ΩΡΕΩΝ, Εκππ. κα Εςθςμίος άπα), θαη ηεο νηλνπνηίαο (Πέηπινο σωπιό – 

Εκππ. κορ Παπαθαναζόποςλορ Κώζηαρ), εληζρύνληαο ηελ εμσζηξέθεηα ηνπο, 

βειηηώλνληαο ην εμαγσγηθό πξνθίι ηνπο, αλαπηύζζνληαο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη 

κειινληηθήο εμαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο.  

 

Δπίζεο ζπκκεηείραλ κε πξντόληα ηνπο αλά θιάδν ζπλνιηθά νη θάησζη 

επηρεηξήζεηο:  

 Αποζηάγμαηα/Οίνορ: Πνηνπνηία Γπηηθήο Διιάδνο – Μ.Δ.Π.Δ - 

Παπαζαλαζόπνπινο Κώζηαο ηνπ ππξίδσλα (Σν Πέηξηλν ρσξηό )- Παζηνπνπινο 

ΑΔΒΔ. - Αθνί Σξηθελέ Ο.Δ - Ν & Ν Γξίβαο Ο.Δ. -  

 Ελαιοκομικά πποϊόνηα : ΓΑΙΑ Α.Δ., Ήιηδα Α.Β.Δ.Δ., - Αλησλόπνπινο 

Γεκήηξηνο ηνπ Νηθνιάνπ - Antonoliva. – Ιζάθε Δμαγσγηθή ΙΚΔ – 

Γεκεηξνύθα Νίθε ηνπ Γεσξγίνπ-Νiki’s  goods,   Πξεβεληδάο Δπζύκηνο ηνπ 

Υαξίιανπ-Olive Queen, Λίλα Θενδσξνπνύινπ ΙΚΔ-LITHEO, ΚΣΗΜΑ 

ΔΤΘΤΜΙΟΤ  Δ.Δ.- ΩΡΔΩΝ 

 Αςγοηάπασο – Μέλι - αλιγκάπια: Αθνί ηέθνπ & ηα Δ.Δ., αξαθεο Βαζίιεηνο, 

Υαιηκνύξδα Σζηαθαλίθα Υξπζνύια-Σhe Honey Five, ηπιηαξαο Ισάλλεο ηνπ 

Αζαλαζίνπ, Agrino Team Snails – Οκάδα Παξαγσγώλ αιηγθαξηώλ 

Αηησιναθαξλαλίαο. 
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