


Ποιο είναι το θέµα;

Η ανεργία στην χώρα µας έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ και η δυνατότητα απασχόλησης φαντά-
ζει ένα µακρινό όνειρο. Και όµως ο πρωτογενής τοµέας, ειδικά στο τόπο µας, έχει τεράστιες δυ-
νατότητες ανάπτυξης και δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων και θέσεων απασχόλησης. Εµείς
πιστεύουµε ότι η απάντηση στην κρίση, στην ανεργία και στην ύφεση, βρίσκεται στις ρίζες µας,
στην παράδοση µας, στην παραγωγή των µοναδικών προϊόντων ποιότητας της Ελληνικής γης.

Οι Έλληνες, παράγουν µοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας µε µεγάλες δυνατότητες εµπο-
ρικής επιτυχίας. Όµως, σπάνια τα προϊόντα µας έχουν τη θέση που αξίζουν ή πληρώνονται στην
τιµή που πρέπει, και δύσκολα προχωρούν στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

Τα προϊόντα µας δεν έχουν ταυτότητα, δεν υποστηρίζονται από µάρκετινγκ και δεν έχουν την ει-
κόνα που πρέπει για να ξεχωρίσουν και να προτιµηθούν. ∆ηλαδή ό,τι διαθέτουν χρόνια τώρα, πολ-
λές µικρές και µεγαλύτερες εταιρίες ξένων χωρών που βλέπουν τα προϊόντα τους να πουλάνε
και να κερδίζουν πελατεία και φήµη.

Συχνά οι Έλληνες παραγωγοί δίνουν τα προϊόντα τους χύµα και φθηνά, για να τυποποιηθούν σε
άλλη χώρα και να πουληθούν ακριβά, µε τα χρήµατα να πηγαίνουν στις ξένες οικονοµίες. Το απο-
τέλεσµα είναι, ο Πρωτογένης τοµέας να µην βελτιώνει τους δείκτες οικονοµικής και κοινωνικής
ευηµερίας των αγροτικών περιοχών και των κατοίκων τους, και οι νέοι να αποστρέφονται να
ασχοληθούν µε την Ελληνική παραγωγή.

Πρέπει επιτέλους να επενδύσουµε στην ποιότητά µας και να µιλήσουµε υπερήφανα και επώνυµα
στο ντόπιο και στο διεθνή καταναλωτή. Να του πούµε τους λόγους που µας κάνουν καλύτερους.
Η ευκαιρία για όσους θέλουν να ασχοληθούν µε την παραγωγή προϊόντων που δείχνουν και είναι
ποιοτικά και έχουν την σωστή προετοιµασία, είναι δεδοµένη.

Ήρθε η ώρα να συζητήσουµε επιτέλους το πως, να κάνουµε όσα πρέπει και να κερδίσουµε
από την παραγωγή µας!

Παράγω, αξίζω, προχωρώ! [Μια συζήτηση-αντίδοτο στην κρίση]



Ποιους αφορά η συζήτηση;

H συζήτηση απευθύνεται σε όλους µας:

Σε κάθε Έλληνα, σε κάθε άνεργο, σε κάθε νέο, που αναζητάει επαγγελµατική ή επιχειρηµατική
διέξοδο και βλέπει το µέλλον του συνδεδεµένο µε την παραγωγή της χώρας µας.

Σε κάθε παραγωγό ή επιχειρηµατία που πιστεύει σ'αυτό που κάνει, παράγει ποιοτικά
προϊόντα και µειονεκτεί µόνο στο µάρκετινγκ και στην επικοινωνία. Που δεν βολεύεται µε
το χύµα, ούτε µε την επιδότηση, που θέλει να προχωρήσει, αλλά δεν είναι σίγουρος από
πού να ξεκινήσει και πώς.

Σε κάθε συνεταιρισµό ή εταιρία που έχει το όραµα και δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από όσους
κατακτούν τις αγορές µε λιγότερο καλά προϊόντα, αλλά πολύ καλύτερη εικόνα.

Σε κάθε αιρετό που θέλει να βοηθήσει τους νέους, τους ανέργους, τους παραγωγούς του
τόπου του, που πιστεύει στις δυνατότητες τους και ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της το-
πικής οικονοµίας.

Παράγω, αξίζω, προχωρώ! [Μια συζήτηση-αντίδοτο στην κρίση]



Παράγω, αξίζω, προχωρώ! [Μια συζήτηση-αντίδοτο στην κρίση]

Τι θα συζητηθεί;

17:15 - 17:30 µµ. Χαιρετισµός / Έναρξη 1ου Εργαστηριού ∆ιαβούλευσης.

Κωνσταντίνος Μπόκας, Α΄ Αντιπρόεδρος Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

17:30 - 18:00 µµ. Τα προϊόντα µου. Και τώρα τι κάνουµε;

Γιώργος Τριανταφύλλου, Εκδότης All Pack Hellas

18:00 - 18:30 µµ. Σωστή εικόνα = πωλήσεις και εξαγωγές

∆ηµοσθένης Μπρούσαλης, Γενικός ∆ιευθυντής DASC Branding

Προσκεκληµένη οµιλήτρια:

18:30 - 19:00 µµ. Μessolongi Fields, κάνοντας µάρκα την ιστορία

Κλεοπάτρα Τσορβαντζή, Γενική ∆ιεύθυντρια Messolongi Fields

19:00 - 19:30 µµ. H ετικέτα µε ανοιχτό µυαλό

Αυγερινός Χατζηχρυσός, Γενικός & Εµπορικός ∆ιευθυντής Forlabels

19:30 - 20:00 µµ. Χρώµα: η δύναµη στη συσκευασία

Γρηγόρης Κόκκορης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος DOT REPRO Α.Ε.

20:00-20:30µµ.Πρωτογενήςπαραγωγήποιοτικώνπροϊόντωναπάντησηστηνκρίσηκαιστηνανεργία

∆ηµήτρης Καρακώστας, εκπρόσωπος Αναπτυξιακής Σύµπραξης ∆εσµοί Αλληλεγγύης

Ερωτήσεις και συζήτηση



Τι είναι η IKON 4 και γιατί την δηµιουργήσαµε;
Είµαστε η οµάδα IKON 4, µια "συµµαχία" τεσσάρων ελληνικών επιχειρήσεων που εδώ και
αρκετά χρόνια συµβάλλουµε µε την δουλειά µας στη βελτίωση των ελληνικών προϊόντων
και τα βοηθάµε να βρούν το δρόµο τους. Αποφασίσαµε να ενώσουµε τις δυνάµεις µας και
να µοιραστούµε την εµπειρία και την γνώση µας µε τους Έλληνες παραγωγούς, αποδει-
κνύοντας στην πράξη ότι µπορούν να πετύχουν αν το προσπαθήσουν σωστά και οργανω-
µένα.
Η διαδροµή της κάθε εταιρίας, η θέση που κατέχει στον κλάδο της και το πελατολόγειό
της δείχνουν ότι όσα θα συζητηθούν είναι πρακτικά και φέρνουν αποτελέσµατα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας µε τις εταιρίες που απαρτίζουν την οµάδα ΙΚΟΝ 4 (σε αλφαβητική σειρά) είναι τα εξής:

All Pack Hellas - ∆ιµηνιαίο Περιοδικό Συσκευασίας (Yπόψη: κου Γιώργου Τριανταφύλλου)

Σκοπέλου 4, 134 51 Καµατερό Αττικής - Τηλ. 210 8056404-5, Fax 210 8056405, Kινητό: 6974868462

e-mail: ek@allpackhellas.gr site: www.allpackhellas.gr

DASC Branding - Σύµβουλοι branding και επικοινωνίας (Υπόψη: κου ∆ηµοσθένη Μπρούσαλη)

Λυκαβηττού 7, 106 72 Κολωνάκι, Αθήνα - Τηλ: 210 3638544, Fax: 210 3620659, Kινητό: 6936 810170

e-mail: broussalis@dasc.gr, sites: www.dasc.gr, www.exportbranding.gr

DOT REPRO ΑΕ - ∆ιαχωρισµοί χρωµάτων, εφαρµογές ψηφιακής και έντυπης επικοινωνίας

(Υπόψη: κου Γρηγόρη Κόκκορη) Ανδροµάχης 51 & Χαροκόπου, 17671 Καλλιθέα, Αθήνα - Tηλ. 210 9582566,

Fax 210 9590908, e-mail: gregory@dotrepro.gr, site: www.dotrepro.gr

Forlabels - Eφαρµογές συσκευασίας, αυτοκόλλητες ετικέτες (Yπόψη: κου Αυγερινού Χατζηχρυσού)

61ο χλµ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαµίας Θέση Κρέσπη, Σχηµατάρι Βοιωτίας, Ταχ. Θυρίδα 197 - Tηλ: 22620 56738

Fax: 22620 56768, Κινητό: 6944 506942, e-mail: ahhrisos@forlabels.gr, site: www.forlabels.gr


