Συμμετοχή του Γραφείου Υποστήριξης Προϊόντων στην
Έκθεση Οίνων και Οινοπνευματωδών Ποτών – Wine Fair
στο Λονδίνο από 12 έως 14 Μαΐου 2009

Το

Γραφείο

Υποστήριξης

Προϊόντων

Μαγνησίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, για
την

ενίσχυση της

εικόνας

των

προϊόντων και

επιχειρήσεων του Νομού, διοργάνωσε και συμμετείχε,
σε συνεργασία με τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών – ΟΠΕ, ως εκθέτης, στη
Διεθνή Έκθεση Οίνων και Οινοπνευματωδών Ποτών – WINE FAIR 2009, του
Λονδίνου.
Στην έκθεση συμμετείχαν από τη
Ν.Α.Μ., ο Αντινομάρχης Διοίκησης,
Ελέγχων και Ποιότητας Ζωής, κος
Νικόλαος Ντίτορας, ο Διευθυντής της
Διεύθυνσης Εμπορίου κος Χρήστος
Ηλιόπουλος καθώς και η υπεύθυνη του
«Γραφείου Υποστήριξης Προϊόντων Μαγνησίας» της Δ/νσης Εμπορίου κα Ρούλα
Γραμματικού.
Η έκθεση διήρκησε τρείς ημέρες από
Τρίτη 12/5/09 έως Πέμπτη 14/5/2009, στον
εκθεσιακό

χώρο

EXCEL

που

βρίσκεται

ανατολικά του Λονδίνου. Στην παραπάνω
έκθεση συμμετείχαν εκθέτες από Ελλάδα,
Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Χιλή,

Αργεντινή, Αγγλία, Πορτογαλία, Αμερική, Βουλγαρία, Αφρική, Αυστρία, Ρουμανία,
Βραζιλία, Αυστραλία, κ.α.

Ένας σημαντικός αριθμός επισκεπτών είχε την ευκαιρία και τις τρεις ημέρες
λειτουργίας της έκθεσης να γνωρίσει γεύσεις και εικόνες του Νομού μας. Το
περίπτερο

επισκέφθηκαν

επίσης

εμπορικοί

αντιπρόσωποι

δημοσιογράφοι

-

εισαγωγείς,

εξειδικευμένων

περιοδικών

τροφίμων και ποτών,

καθώς και αρκετοί

εκθέτες

άλλων

χωρών οι οποίοι

έδειξαν

μεγάλο

ενδιαφέρον

την

για

Όλοι οι παραπάνω

περιοχή

μας.

επισκέπτες

ενημερώθηκαν για την παραγωγική δραστηριότητα του Νομού Μαγνησίας,
παραλαμβάνοντας

έντυπο

και

ηλεκτρονικό

υλικό

(DVD),

όλων

των

καταγεγραμμένων (κατά παραγόμενο προϊόν, δ/νση, τηλέφωνο, e-mail), εξαγωγικών
επιχειρήσεων καθώς και υλικό της τουριστικής προβολής της ΝΕΤΠ.
Στο περίπτερο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, φιλοξενήθηκε η
επιχείρηση οινοποιίας – αποσταγματοποιΐας «Τοκαλή» από τη Νέα Αγχίαλο,
εκπροσωπούμενη από τον υπεύθυνο της επιχείρησης κο Νίκο Τοκαλή.
Το περίπτερο της Ν.Α.Μ. επισκέφθηκαν επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Π.Ε.

κος Ανδρέας Κατσανιώτης, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕ κα
Πάλλη Αλεξάνδρα, ο Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Α΄ που δραστηριοποιείται στο Λονδίνο κος Ψώνης Βασίλειος καθώς και Γραμματέας
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ κος Λεωνίδας Χαρίτος.
Το Γραφείο Υποστήριξης Προϊόντων Μαγνησίας της Διεύθυνσης Εμπορίου,
προτίθενται να συμμετάσχει με δικό του περίπτερο και σε άλλες διεθνείς κλαδικές
εκθέσεις, φιλοξενώντας σε αυτό επιχειρηματίες του Νομού μας, οι οποίοι θα
αποκομίσουν εμπειρίες που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας των
προϊόντων τους, στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στην βελτίωση της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

