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ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ:
«ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ
Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ANUGA 2011. Ένα μεγάλο εύγε στον
ΟΠΕ και τον Άλκη Καλαμπόκη για την συντονισμένη
παρουσία.»
Κολωνία, Οκτώβριος 2011.
Μεγάλη επιτυχία παρουσιάζει
η φετινή ελληνική παρουσία
στην
παγκόσμια
έκθεση
τροφίμων και ποτών ANUGA
που πραγματοποιείται κάθε
δύο χρόνια στην Κολωνία της
Γερμανίας. Με πάνω από 180
ελληνικές επιχειρήσεις και
2.500 τετραγωνικά μέτρα
εκθεσιακού χώρου, πέντε
επιμελητήρια
(Αχαΐας,
Χαλκιδικής,
Φθιώτιδας,
Καβάλας και Λαρίσης) και την
περιφέρεια Κρήτης η Ελλάδα
εκπροσωπείται
πολύ
δυναμικά, καλά οργανωμένα
και με καθαρή γραμμή
αναγνωρισημότητας
των
ελληνικών περιπτέρων. Βασικό σύνθημα της φετινής συμμετοχής του Ελληνικού Οργανισμού
Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) στην έκθεση το „Taste like Greece“ που αντικατέστησε το
ΚΕΡΑΣΜΑ προηγούμενων ετών. Μοιράσθηκε δε για πρώτη φορά ένα άριστα
προετοιμασμένο και φιλοτεχνημένο εγχειρίδιο με όλους τους συμμετέχοντες και
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για ορισμένα τυπικά ελληνικά προϊόντα όπως π.χ. το λάδι, τις
ελιές, τα τυριά, το μέλι, τα κρασιά, κλπ.

Τήν έκθεση και πολλά από τα ελληνικά περίπτερα επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του ΓερμανοΕλληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου (DHW) και Ευρωβουλευτής των Γερμανών
Φιλελευθέρων Γιώργος Χατζημαρκάκης συνοδευόμενος από τον εκτελεστικό Αντιπρόεδρο
του DHW Φαίδωνα Κοτσαμπόπουλο και τον συντονιστή του Συνδέσμου στην Βόρεια
Ρηνανία-Βεστφαλία
Γιώργο
Παχιαδάκη. Σε συνάντησή τους με
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΠΕ
Άλκη
Καλαμπόκη
συζητήθηκαν
θέματα προώθησης των ποιοτικών
προϊόντων της ελληνικής γης και της
πιστοποίησης
της
ελληνικής
γαστρονομίας στην Γερμανία καθώς
και η στήριξη και η ανάπτυξη
επιχειρηματικών συνεργασιών στον
τομέα
της
βιομηχανοποίησης
τροφίμων όπως π.χ. το λάδι.
Συγχρόνως είχαν την ευκαιρία να
ανταλλάξουν απόψεις και γνώμες με
τον Πρόεδρο του ΠΕΜΕΤΕ Νέλο
Γεωργούδη τον Πρόεδρο της Λέσχης
Αρχιμαγείρων Ελλάδος Μίλτο Καρούμπα.
Στην φετινή ANUGA συμμετέχουν 6600 επιχειρήσεις από 100 χώρες. Τιμώμενη χώρα είναι η
Ιταλία. Ειδική έμφαση δώθηκε εφέτος στα βιολογικά προϊόντα, τα τοπικά προϊόντα και τα
φρέσκα έτοιμα εδέσματα. Η φετινή ελληνική παρουσία άφησε σε γενικές γραμμές και κατ
ομολογία της πλειοψηφίας των επισκεπτών και ειδικών του κλάδου μία λίαν θετική
εντύπωση, σαφώς αντίθετη με όσα διατυμπανίζουν τα διεθνή ΜΜΕ για την Ελλάδα της
κρίσης.
Την παραμονή η Διοικούσα Επιτροπή του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου
είχε συνάντηση συνεργασίας με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Δριβελέγκα
παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στο Ντίσελντορφ Νίκου Πλεξίδα και του εκεί
Συμβούλου Ο.Ε.Υ. Ιάκωβου Κολλάρου.
Mετά την επίσκεψη οι εκπρόσωποι του DHW έκαναν τις εξείς δηλώσεις:
Γιώργος Χατζημαρκάκης: «Η ελληνική συμμετοχή εντυπωσίασε εφέτος με την
δυναμικότητά της και τα εξαιρετικά προϊόντα της ελληνικής γης. Νιώθω υπερήφανος γι αυτήν
την παρουσία παρόλες τις δύσκολες συγκυρίες που περνάει ο τόπος. Θερμά συγχαρητήρια
στον ΟΠΕ, τον Άλκη Καλαμπόκη και όλους τους επιχειρηματίες που παραμέρησαν τις όποιες
δυσκολίες και συνέτειναν όλοι μαζί στην διαμόρφωση αυτής της τόσο ευχάριστης, ζωντανής
και πειστικής εικόνας σ αυτήν την τόσο σημαντική έκθεση για την Ελλάδα.»
Φαίδων Κοτσαμπόπουλος: «Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι η φετινή παρουσία στην ANUGA
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα υπάρχει ακόμη μία
δραστήρια, δυναμική και θαρραλέα επιχειρηματική κοινότητα. Για την καλλίτερη και
αποτελεσματικότερη όμως διείσδυση στην γερμανική και ευρωπαϊκή αγορά χρειάζονται
μεγαλύτερες και ισχυρότερες μονάδες. Ελπίζουμε οι ελληνικές επιχειρήσεις να γνωρίσουν
μέσα από την φετινή ANUGA τέτοιες μονάδες στον τομέα τους και να παραδειγματισθούν.
Διότι πιστεύουμε ότι στην σημερινή εποχή μόνον ισχυρές μονάδες μπορούν να
ανταποκριθούν αποδοτικότερα στις προκλήσεις των καιρών και να είναι
ανταγωνιστικότερες.»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Für zusätzliche Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter der Tel.-Nr. 0049 (221) 3979776 oder
info@dhwv.de Allgemeine Informationen über die DHW können Sie auch unter www.dhwv.de finden.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον DHW, τηλ. +49 (221) 3979776 ή info@dhwv.de . Γενικές
πληροφορίες για τον Σύνδεσμό μας θα βρείτε στο διαδίκτυο στην διεύθυνση http://www.dhwv.de .

