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Α.. ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Ε 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΕ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

 

Σο Δπιμεληηήπιο Αιηυλοακαπνανίαρ υρ εηαίπορ ηηρ Αναπηςξιακήρ ύμππαξηρ 

«Απαζσόληζη και Ανάπηςξη ζηην Αιηυλοακαπνανία» ζηα πλαίζια ηηρ ππάξηρ, 

ςλοποιεί ηην δπάζη 3.4  «Γιοπγάνυζη έκθεζηρ ηοπικών πποφόνηυν και ζςμμεηοσή 

ζε ανηίζηοισερ εκθέζειρ ζηην Δλλάδα». Ανηικείμενο ηηρ δπάζηρ είναι ο ζσεδιαζμόρ 

και η ςλοποίηζη ολοκληπυμένος πλάνος δπάζευν ενημέπυζηρ - 

εςαιζθηηοποίηζηρ μέζυ: 

 

 ηηρ ζςμμεηοσήρ & λειηοςπγίαρ ζε έκθεζη ηοπικών πποφόνηυν Αιηυλοακαπνανίαρ 

ζε δεδομένο ζημείο ςτηλήρ πποζβαζιμόηηηαρ ζηην οποία θα ζςμμεηέσει, αν όσι 

ηο ζύνολο, η ζςνηπιπηική πλειοτηθία ηυν ηοπικών παπαγυγών και θα 

ππαγμαηοποιούνηαι παπάλληλερ δπάζηρ επικοινυνίαρ (π.σ. διανομή ένηςπος 

ςλικού, παποςζίαζη με οπηικοακοςζηικά μέζα, κλπ.), 

 

ηόσορ ηηρ δπάζηρ είναι η ενημέπυζη ηυν διαθοπεηικών καηηγοπιών κοινού 

(καηαναλυηών και επισειπήζευν) για ηα πποφόνηα ηηρ Αιηυλοακαπνανίαρ, η 

αμθίδπομη ενημέπυζη (in & out) για ηιρ ζύγσπονερ εξελίξειρ και ηιρ καινοηομικέρ 

μεθόδοςρ οπγάνυζηρ και διασείπιζηρ ηηρ παπαγυγήρ, ηςποποίηζηρ πποφόνηυν, 

κλπ. η ανηαλλαγή ηεσνογνυζίαρ και καλών ππακηικών, η ανηαλλαγή απότευν για 

ηιρ ηάζειρ εξέλιξηρ ηυν δςναμικών κλάδυν ηηρ ηοπικήρ οικονομίαρ και ηιρ 

εκηιμήζειρ πποζαναηολιζμού ηηρ παπαγυγήρ και η ενίζσςζη ηηρ εξυζηπέθειαρ ηυν 

ΜΜΔ γενικά και ηυν ηοπικών παπαγυγών ειδικόηεπα. 

Η επιλογή κομβικού ζημείος ένηαζηρ δπαζηηπιόηηηαρ ζςνδεδεμένος με ηην ηοπική 

οικονομία, για ηην διεξαγυγή ηηρ έκθεζηρ, αποηελεί έναν από ηοςρ βαζικούρ 

παπάγονηερ για ηην διάσςζη ηυν αποηελεζμάηυν άπα και ηηρ πποκύπηοςζαρ 

υθέλειαρ. 

 

Η ηεπαζηία επιηςσία πος ζημειώνει κάθε σπόνο η «Έκθεση Σοπικών Πποϊόντων 

Νομού Αιτωλοακαπνανίαρ»  και η καθιέπυζη ηηρ  ζηην ζςνείδηζη ηυν 

καηαναλυηών και ηυν επισειπημαηιών υρ ηο μεγαλύηεπο εκθεζιακό θεζμό ζηην 

Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδορ κάνει ηην ζςγκεκπιμένη έκθεζη υρ ηην πιο 

καηάλληλη επιλογή ςλοποίηζηρ ηηρ δπάζηρ και επίηεςξηρ ηυν ζηόσυν ηηρ.  

 

Σο Δπιμεληηήπιο Αιηυλοακαπνανίαρ θα οπγανώζει ζηα πλαίζια ηηρ 4ηρ 

έκθεζηρ Σοπικών Πποφόνηυν, πος θα ππαγμαηοποιηθεί από ηην Πέμπηη 28 

Αςγούζηος έυρ ηην Κςπιακή 31  Αςγούζηος ζηο σώπο ηος λιμανιού ζηο 

Μεζολόγγι, Δκθεζιακό πεπίπηεπο ηοπικών πποφόνηυν Νομού Αιηυλοακαπνανίαρ. 

Παπάλληλα ζηο σώπο θα ππαγμαηοποιήζει δπάζειρ γεςζιγνυζίαρ, πποβολήρ & 
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πποώθηζηρ ηυν πποφόνηυν αλλά και ενημέπυζηρ για ηην δπάζη  ηηρ Αναπηςξιακήρ 

ύμππαξηρ «Απαζσόληζη και Ανάπηςξη ζηην Αιηυλοακαπνανία». 

 

Όλοι η επισειπημαηίερ παπαγυγοί ηοπικών πποφόνηυν ηος νομού Αιηυλοακαπνανίαρ 

πος θέλοςν να ζςμμεηάζσοςν με ηα πποφόνηα ηοςρ ζηο εκθεζιακό πεπίπηεπο ηηρ 

Αναπηςξιακήρ ύμππαξηρ «Απαζσόληζη και Ανάπηςξη ζηην Αιηυλοακαπνανία» 

παπακαλούνηαι να ζςμπληπώζοςν ηην επιζςναπηόμενη αίηηζη ενδιαθέπονηορ 

ζςμμεηοσήρ και να ηη αποζηείλοςν ηλεκηπονικά ζηο contact@epimetol.gr η ζηο 

grombol@epimetol.gr . Για οποιαδήποηε πληποθοπία ζσεηικά με ηη ζςμμεηοσή ζαρ 

ζηο Δκθεζιακό πεπίπηεπο ηοπικών πποφόνηυν Νομού Αιηυλοακαπνανίαρ, 

επικοινυνήζηε με ηην κα. Υπςζαθη Αννα, απμοδία ηηρ ομάδαρ έπγος ζηο 

Δπιμεληηήπιο Αιηυλοακαπνανίαρ έυρ ηηρ 31 Ιοςλίος 2014 ζηα καηυθι Σηλ: 

(+30)26410 74511 – 74531. 

 

Δςελπιζηούμε ζηην άμεζη ανηαπόκπιζη και ζςμμεηοσή ζαρ. 

 
 

Ομάδα έπγος, 

Αναπηςξιακήρ ύμππαξηρ «Απαζσόληζη και Ανάπηςξη ζηην 

Αιηυλοακαπνανία» 
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ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

 
Εκθεσιακό πεπίπτεπο τηρ Αναπτςξιακήρ ύμππαξηρ 

«Απασσόληση και Ανάπτςξη στην Αιτωλοακαπνανία» 
 

 

 
ΕΠΩΝΤΜΙΑ:  
 
 

ΟΔΟ:                                                                                                             ΑΡΙΘΜΟ:                   Σ.Κ.: 

 

 

ΠΟΛΗ:                                                                                 ΝΟΜΟ: 

 

 

ΣΗΛ.:                                                                                                                   FAX: 

 

 

E-MAIL:                                                           Α.Φ.Μ.:                                 Δ.Ο.Τ.: 

 

 
ΚΙΝΗΣΟ:                                                                                                             

 

 

 
ΕΙΔΟ ΕΚΘΕΜΑΣΩΝ:  
 

 

ΠΩ ΘΕΛΕΣΕ ΝΑ ΚΑΣΑΥΩΡΗΘΕΙ Η ΕΠΩΝΤΜΙΑ Α 

(ΗΜΔΙΩΣΔ ΟΛΟΓΡΑΦΟ ΜΔ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ) 
 

 
 
 
 

 

Όλοι οι επισειπημαηίερ παπαγυγοί ηοπικών πποφόνηυν ηος νομού 

Αιηυλοακαπνανίαρ πος θέλοςν να ζςμμεηάζσοςν με ηα πποφόνηα ηοςρ ζηο 

εκθεζιακό πεπίπηεπο ηηρ Αναπηςξιακήρ ύμππαξηρ «Απαζσόληζη και Ανάπηςξη 

ζηην Αιηυλοακαπνανία» παπακαλούνηαι να παπαδώζοςν ηα πποφόνηα ππορ έκθεζη, 

πποβολή & γεςζιγνυζία έυρ ηην 26η Αςγούζηος 2014 ζηο Δπιμεληηήπιο 

Αιηυλοακαπνανίαρ η ζηα παπαπηήμαηα ηος Δπιμεληηηπίος μαρ, ζηην Ναύπακηο, 

ζηο Μεζολόγγι, ζηην Αμθιλοσία και ζηην Βόνιηζα. 


