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Εκδήλωση Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της Expo2020 Dubai, 21.3.2022 

  

 Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη, κ. Νεκτάριο 

Φαρμάκη, πραγματοποίησε με επιτυχία στις 21.3.2022, εκδήλωση στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Περιπτέρου 

στην Expo2020 Dubai. Η εκδήλωση με θεματική την παρουσίαση του επενδυτικού προφίλ της Περιφέρειας είχε 

ως αντικείμενο την προώθησή της ως γαστρονομικός και τουριστικός προορισμός.  

 Την εκδήλωση προλόγισε η κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος της Enterprise 

Greece και Αναπληρώτρια Γενική Επίτροπος της Ελλάδας στην Expo. Στη συνέχεια, ο κ. Περιφερειάρχης 

παρουσίασε ενδελεχώς τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας αναφορικά με το τουριστικό και 

γαστρονομικό προϊόν της. 

 Ακολούθησε η ομιλία του Αντιπεριφερειάρχη, κ. Φ. Ζαϊμη, ο οποίος αναφέρθηκε στα πρωτοπόρα 

σχέδια και στις πολιτικές που εφαρμόζει η Περιφέρεια στον τομέα της καινοτομίας. Κατόπιν, ο Επικεφαλής 

Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής, κ. Λ. Βασιλειάδης, αναφέρθηκε στις μεγάλες δυνατότητες που διαθέτει 

η Περιφέρεια στον κλάδο του τουρισμού. Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης, κ. Θ. Βασιλόπουλος, μίλησε για την 

πλούσια γαστρονομική κουλτούρα της Περιφέρειας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, προβλήθηκαν 

προωθητικά βίντεο της Περιφέρειας. 

 Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ακολούθησε γεύμα, όπου οι περίπου 35 προσκεκλημένοι  συστήθηκαν 

σε παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα πιάτα της Περιφέρειας, προετοιμασμένα με πρώτες ύλες της Περιφέρειας. 

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, τα μέλη της ελληνικής αποστολής είχαν δυνατότητα δικτύωσης και 

δημιουργίας επαφών με εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, ταξιδιωτικών γραφείων, tour operators, ΜΜΕ 

για τουρισμό και εισαγωγικών εταιρειών τροφίμων. 

 Επισημαίνεται ότι Γραφείο μας, προσέλκυσε στοχευμένο κοινό για την εκδήλωση, με την αποστολή 

προσκλήσεων προς τις εδώ μακροχρόνιες επαφές του από συναφείς κλάδους. 

 Τέλος, υπογραμμίζεται ότι ο κ. Περιφερειάρχης ήταν επικεφαλής 20-μελούς επιχειρηματικής 

αποστολής, η οποία είχε παράλληλο πρόγραμμα επισκέψεων σε σημαντικές υπεραγορές τροφίμων και στις 

κεντρικές αγορές φρούτων, λαχανικών και ιχθυηρών στο Ντουμπάι. 
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