
Διοργάνωση διαδικτυακής θεματικής εκδήλωσης με θέμα «Βελτίωση της πρόσβασης 
ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στη βαυαρική αγορά» 

 
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 τη διοργάνωση διαδικτυακής θεματικής 

εκδήλωσης με θέμα «Βελτίωση της πρόσβασης ελληνικών αγροτικών προϊόντων και 

τροφίμων στη βαυαρική αγορά». 

Η ψηφιακή εκδήλωση αυτή 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). 

Η προγραμματιζόμενη εκδήλωση απευθύνεται, πρωτίστως, σε έλληνες παραγωγούς, 

επιχειρηματίες και εξαγωγείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς των αγροτικών 

προϊόντων και τροφίμων. Στόχος είναι να ενημερωθούν άμεσα οι εξαγωγείς από 

εξέχοντες παράγοντες της εδώ αγοράς σχετικά με τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν και 

τους τρόπους βελτίωσης της πρόσβασης των προϊόντων τους στη βαυαρική αγορά. 

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

επιχειρηματικές συνέργειες και περαιτέρω δράσεις δικτύωσης και ανάπτυξης εμπορικών 

συνεργασιών. 

Στην εκδήλωση αυτή θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι μεγάλων αλυσίδων super market, 

ορισμένοι από τους σημαντικότερους εισαγωγείς και διανομείς ελληνικών προϊόντων, 

επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Λαχαναγορά Μονάχου, 

επιχειρηματίες στον τομέα της εστίασης, καθώς και διακεκριμένοι οινολόγοι, γευσιγνώστες 

και influencers σε θέματα γαστρονομίας. 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει εναρκτήριες ομιλίες εκπροσώπου της πολιτικής ηγεσίας 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εκπροσώπου του 

Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, εισήγηση του υπογράφοντος με θέμα τις προοπτικές 

των ελληνικών τροφίμων και αγροτικών προϊόντων στη βαυαρική αγορά και στη συνέχεια 

στοχευμένες παρεμβάσεις των ομιλητών στον τομέα ειδίκευσής τους. Θα ακολουθήσει 

ανοιχτή συζήτηση με τη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στους ομιλητές από τους 

συμμετέχοντες στην εκδήλωση. 

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. 

Αναλυτικότερο πρόγραμμα για την εκδήλωση θα αποσταλεί μετά την 

οριστικοποίηση του καταλόγου των ομιλητών και του θεματικού περιεχομένου των 

παρεμβάσεων. 


