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Δήλωση συμμετοχής σε ψηφιακή θεματική εκδήλωση για τα ελληνικά τρόφιμα 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο μας, σε συνεργασία με το Δίκτυο ελλήνων 

επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων (Hellenic Network of Business Executives of 

Bavaria), προγραμματίζει στις 14 Οκτωβρίου (17.00 - 19.30 ώρα Ελλάδας) τη διοργάνωση 

διαδικτυακής θεματικής εκδήλωσης με θέμα «Βελτίωση της πρόσβασης ελληνικών 

αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στη βαυαρική αγορά». 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η άμεση και σφαιρική ενημέρωση των εξαγωγικών μας 

επιχειρήσεων και των ενδιαφερομένων φορέων για τις δυνατότητες βελτίωσης της 

πρόσβασης και διεύρυνσης του μεριδίου των προϊόντων μας στη γερμανική αγορά. 

Παράλληλα, η εν λόγω πρωτοβουλία επιδιώκει να αποτελέσει εφαλτήριο για νέες 

επιχειρηματικές συνέργειες και περαιτέρω δράσεις δικτύωσης και ανάπτυξης εμπορικών 

συνεργασιών. 

Η εκδήλωση προγραμματίζεται να ξεκινήσει με εναρκτήρια ομιλία του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σ. Λιβανού και τους χαιρετισμούς εκπροσώπου του 

Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και του Γενικού Προξένου Δρ. Β. Γκουλούση. 

Θα ακολουθήσει εισήγηση του προϊσταμένου του Γραφείου ΟΕΥ Μονάχου  με θέμα 

«προοπτικές των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων και αγροτικών προϊόντων στη Νότια 

Γερμανία», ενώ στη συνέχεια ορισμένοι από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς 

παράγοντες ανά τομέα και κλάδο δραστηριότητας θα αναλύσουν τις ιδιαιτερότητες της 

αγοράς και τις συνθήκες ανταγωνισμού, τις δυσκολίες και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν και θα διατυπώσουν προτάσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των 

προϊόντων μας στην εδώ αγορά. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με 

δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στους ομιλητές από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom, ενώ οι 

ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να την παρακολούθησαν και σε ζωντανή μετάδοση από τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δικτύου ελλήνων επιχειρηματιών και στελεχών 

επιχειρήσεων (HNBEB). Για την αρτιότερη οργάνωση της εκδήλωσης παρακαλούνται οι 

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στον 

ακόλουθο σύνδεσμο: Δήλωση συμμετοχής, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τυχόν ερωτήσεις στις 

οποίες θα κληθούν να απαντήσουν οι εκάστοτε ομιλητές ανά κλάδο και τομέα 

δραστηριότητας. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZz1iWHhsJs78mjXxHrdVoKER9RefU_wR5T4arjdMD5v3Q4w/viewform?usp=sf_link
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Το Γραφείο μας θα αναλάβει να συνοψίσει τα επιμέρους συμπεράσματα της 

συζήτησης και των παρεμβάσεων των ομιλητών, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι φορείς, υπηρεσίες και επιχειρηματικοί σύνδεσμοι. 

Το οριστικό πρόγραμμα και οι τεχνικές λεπτομέρειες της εκδήλωσης θα αποσταλούν 

απευθείας στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση. 


