Καλαµάτα 19/11/2014

∆ελτίο Τύπου
«Εξάγοντας Ποιοτικά Αγροτικά Προϊόντα»
∆ιηµερίδα από το Ίδρυµα Καπετάν Βασίλη και το Ίδρυµα
Γεωργίου & Βικτωρίας Καρέλια στις 8 & 9 ∆εκεµβρίου
Ξένοι αγοραστές από ΗΠΑ, Γαλλία, Κίνα και Αυστραλία θα
συναντηθούν µε Έλληνες Παραγωγούς και Εξαγωγείς
Το Ίδρυµα “Καπετάν Βασίλη” και το Ίδρυµα Γεωργίου & Βικτωρίας Καρέλια
συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά διηµερίδα σχετικά µε την προώθηση των
εξαγωγών της Μεσσηνίας. Η διηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στις 8 και 9
∆εκεµβρίου στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Horizon Blu µε την οργανωτική
υποστήριξη του Πανελληνίου Συνδέσµου Εξαγωγέων και του Επιµελητηρίου
Μεσσηνίας, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων.
Στόχος της διηµερίδας παράλληλα µε την υποστήριξη και την προώθηση των
εξαγωγών, είναι η ενηµέρωση των παραγωγών και µεταποιητών της Μεσσηνίας
σχετικά µε τις δυνατότητες και τις προοπτικές εξαγωγών αγροτικών µεσσηνιακών
προϊόντων. Παράλληλα θα γίνει και δικτύωση µε µεγάλους ξένους αγοραστές.
Κατά το θεωρητικό µέρος της διηµερίδας θα γίνει ενηµέρωση µεταξύ άλλων για τη
στρατηγική, το νοµικό πλαίσιο καθώς και τους τρόπους επιτυχηµένου εξαγωγικού
marketing και αποτελεσµατικής προώθησης των προϊόντων τους σε ΗΠΑ, Αυστραλία,
Κίνα και Γαλλία. Τις ενηµερωτικές εργασίες της ∆ιηµερίδας θα πλαισιώνουν
απευθείας επιχειρηµατικές συναντήσεις και επαφές (B2B meetings) των
Ελλήνων συµµετεχόντων µε τους επιχειρηµατίες από το εξωτερικό.
Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις µε εξαγωγικό χαρακτήρα µπορούν να συµµετάσχουν κατά
το δεύτερο µισό της κάθε ηµέρας σε επαγγελµατικές συναντήσεις µε αγοραστές από
χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Κίνα, η Γαλλία, όπου µπορούν να προβάλουν τα
προϊόντα (τυποποιηµένα-συσκευασµένα δείγµατα) που εξάγουν καθώς και
ενηµερωτικά φυλλάδια (προσπέκτους, καταλόγους προϊόντων κλπ).
Τα κριτήρια επιλογής των εταιρειών που θα πάρουν µέρος στις επαγγελµατικές
συναντήσεις είναι:
α)

να διαθέτουν εξαγωγική εµπειρία (υφιστάµενη
συµµετοχή σε Εκθέσεις, επιχειρηµατικές αποστολές)

β)

να διαθέτουν ενηµερωτικό-προωθητικό υλικό σε
(προωθητικό φυλλάδιο, roll up banner 2X0,8 µ. κτλ)

εξαγωγική
ελληνικά

δραστηριότητα,
και

γ) να διαθέτουν δείγµατα του προϊόντος
Η επίσηµη γλώσσα των επιχειρηµατικών συναντήσεων θα είναι τα αγγλικά.

αγγλικά

Η συµµετοχή για όλους τους συµµετέχοντες και τις εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι
δωρεάν.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ θα γίνονται δεκτές ως την ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014.
Για δηλώσεις συµµετοχής και πληροφορίες σχετικά µε τη διοργάνωση µπορείτε
να επικοινωνήσετε στο Επιµελητήριο Μεσσηνίας στα τηλ. :27210 62218, 62215,
email: kalamatacvb@messinianchamber.gr ή κατά τις απογευµατινές ώρες στο κιν.:

6986689093.
Σηµειώνεται ότι ο αριθµός θέσεων είναι προκαθορισµένος και θα τηρηθεί
αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Η διηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 8 και Τρίτη 9 ∆εκεµβρίου 2014,
στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Horizon Blu, στην Καλαµάτα.
Προς τους Συντάκτες
Το Ίδρυµα «Καπετάν Βασίλη» είναι ένα ανεξάρτητο ιδιωτικό µη κερδοσκοπικό
Ίδρυµα το οποίο ιδρύθηκε το 2011, µε κύριο σκοπό την υποστήριξη και προώθηση
της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης στη Μεσσηνία. Βασικοί του στόχοι για την
επίτευξη του σκοπό του, είναι η διάδοση των Μεσσηνιακών προϊόντων και η αύξηση
της αναγνωρισιµότητα τους, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας τους καθώς και η
υποστήριξη εναλλακτικών και καινοτόµων καλλιεργειών. Στις δράσεις του
περιλαµβάνονται η ενίσχυση της έρευνας σε θέµατα γεωπονίας, διατροφής και
αγροτικής οικονοµίας, η εκπόνηση και υποστήριξη σχετικών προγραµµάτων, καθώς
και η προώθηση και διάδοση θετικών και επιτυχηµένων µοντέλων αγροτικής
ανάπτυξης σε στενή συνεργασία µε ντόπιους αγρότες, γεωπόνους και τοπικούς φορείς.
Το κοινωφελές Ίδρυµα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια ιδρύθηκε το 1993.
Σκοποί του Ιδρύµατος µεταξύ άλλων δραστηριοτήτων είναι η χορήγηση ενισχύσεων
σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ασχολούνται
συστηµατικά µε µελέτες επί οικονοµικών θεµάτων γενικότερα, και ειδικότερα µε τις
σχέσεις µεταξύ του Κράτους και της Ελληνικής Βιοµηχανίας, η χορήγηση υποτροφιών
σε αποφοίτους πανεπιστηµίου για µεταπτυχιακές σπουδές στους κλάδους της
οικονοµικής επιστήµης και κυρίως στον τοµέα των σχέσεων µεταξύ του Κράτους και
της Βιοµηχανίας και η ενίσχυση και επιχορήγηση µελετών, ερευνών, αναλύσεων,
προτάσεων, εκδόσεων και προγραµµάτων, που αποβλέπουν στην εξέλιξη της
οικονοµικής σκέψης στην Ελλάδα, στη διερεύνηση των οικονοµικών της προβληµάτων
και στην αναζήτηση λύσεων, που να συµβάλλουν στην πρόοδο της εθνικής µας
οικονοµίας.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον κ. Παπαδάτο
∆ιονύση, Υπεύθυνο δράσεων ΙΚΒ, τηλ.: 27230 28353 – κιν.: 6986689093 & e:
dpapadatos@cvf.gr

