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Μπακού, 21/5/2018

ΘΕΜΑ: Ελληνική συµµετοχή στις «δίδυµες» διεθνείς εκθέσεις WORLD FOOD & CASPIAN
AGRO και εκδήλωση προβολής κονσερβ. ροδάκινων (Μπακού, 16 - 18/5/2018)

Με ελληνική παρουσία έλαβαν χώρα στο διεθνές EXPO CENTER του Μπακού, από τις 16 έως
και τις 18 τρέχοντος, οι ανωτέρω σιαµαίες εκθέσεις, η µεν πρώτη για είδη διατροφής, η δε δεύτερη
για αγροτικό εξοπλισµό-τεχνολογία. Στα εγκαίνια της Έκθεσης παρέστη, όπως κάθε χρόνο, ο ίδιος
ο Πρόεδρος της χώρας κ. Ιλχάµ Αλίγιεφ, ο οποίος επισκέφθηκε όλα τα περίπτερα.
Ειδικότερα, ελληνική παρουσία υπήρξε αφενός µεν από το δίκτυο παραγωγής και εµπορίας
κονσερβοποιηµένων ροδάκινων «∆ΕΛΚΟΦ» (Κοπανός Ηµαθίας), σε καλαίσθητο περίπτερο της
κοινοτικής πρωτοβουλίας PAN DORA που φιλοξενούσε επίσης κυπριακά και ρουµανικά προϊόντα,
αφετέρου δε από τα παγκοσµίου φήµης «Πλαστικά Κρήτης» (µε ισχυρή και δη ανοδική παρουσία
εδώ και έτη στην αγορά των αγροτικών φύλλων για θερµοκήπια), τα οποία παρέστησαν µέσα στο
περίπτερο του Αζέρου συνεργάτη τους, Grow Group. Στις 16 τρέχοντος, µετέβη στην Έκθεση και
συνοµίλησε µε την ελληνική αποστολή ο Πρέσβυς της Ελλάδος κ. Νικόλαος Κανέλλος,
συνοδευόµενος από τον υπογράφοντα, ενώ ο τελευταίος µετέβη εκ νέου και το απόγευµα της
Παρασκευής 18 τρέχοντος, λίγο πριν το κλείσιµο αυτής, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πώς
εξελίχθηκαν οι επαφές των Ελλήνων επιχειρηµατιών επί τριήµερο. Σε γενικές, δε, γραµµές,
αποκοµίσαµε την εντύπωση ότι η εφετινή Έκθεση ήταν πιο «ζωντανή» από εκείνη του 2017.
Εξ αφορµής της WORLD FOOD, πραγµατοποιήθηκε επίσης παράλληλη εκδήλωση προβολής
των κονσερβοποιηµένων ροδάκινων σε πολυτελές ξενοδοχείο του Μπακού (17 τρέχοντος), µε την
πλήρη υποστήριξη-συµµετοχή της Πρεσβείας µας και του Γραφείου ΟΕΥ. Την ευθύνη των
δηµοσίων σχέσεων (PR) της εκδήλωσης είχε αναλάβει η αξιόλογη τοπική εταιρεία media ΙΝΑ του
δηµοσιογράφου Αρσλάν Αµπάσωφ, καλού φίλου της Ελλάδος και εκδότη του αγγλόφωνου εντύπου
Azeri Observer. Κεντρικός οµιλητής στην εκδήλωση, εκτός από τον πρόεδρο της «∆ΕΛΚΟΦ» κ.
Αποστόλου, ήταν ένας κορυφαίος διαιτολόγος-διατροφολόγος του Αζερµπαϊτζάν (επικεφαλής της
νεοσύστατης Ακαδηµίας ∆ιατροφής), ο οποίος τόνισε τη σηµασία των φρούτων και λαχανικών
στην καθηµερινή διατροφή.
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