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 Ντουμπάι, 28 Φεβρουαρίου 2022 

 

  
 Πραγματοποίηση δράσης προώθησης ελληνικών πουλερικών στο Ντουμπάι σε 

πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος Chickleaders. 

Σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς στο Ντουμπάι, στις 13 και 16 τ.μ., εκδηλώσεις τύπου 
για την προώθηση του ευρωπαϊκών (ελληνικών) πουλερικών. Οι δύο Δράσεις υλοποιήθηκαν από τον Αγροτικό 
Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό ΠΙΝΔΟΣ, στο πλαίσιο Προγράμματος Ενημέρωσης και προώθησης ευρωπαϊκών 
πουλερικών «CHICKLEADERS» στα ΗΑΕ, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ, σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ, με 
αγορές στόχους το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το πρόγραμμα άρχισε να υλοποιείται το 2019 και 
ολοκληρώνεται εντός του τρέχοντος έτους.  

Η πρώτη εκδήλωση έλαβε χώρα στις 13 τ.μ. στο Ef Zin Kitchen Lab με παρουσία περίπου 90 
προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων σημαντικοί εισαγωγείς, διαμορφωτές κοινής γνώμης, food bloggers κ.ά., ενώ 
η δεύτερη στο εστιατόριο του Ελληνικού Περιπτέρου στην EXPO 2020, παρουσία περίπου 50 προσκεκλημένων. 
Επισημαίνεται ότι στην πρώτη εκδήλωση παρέστησαν και οι κυρίες Καλδίρη και Φωτεινάκη από το ΥΠΑΑΤ, οι 
οποίες μετέβησαν στο Ντουμπάι για τον έλεγχο εκτέλεσης του εν λόγω Προγράμματος.  

Στο πλαίσιο των δύο Εκδηλώσεων Τύπου, έγινε παρουσίαση του ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ και οι παριστάμενοι είχαν 
την ευκαιρία να ενημερωθούν εκτενώς για τον Συνεταιρισμό, τις εγκαταστάσεις του, τις δραστηριότητές του και τα 
προϊόντα του από τον κ. Πατούνα, Προϊστάμενο Μελετών και Ανάπτυξης, και την κα Μασούρα, Διευθύντρια 
Μάρκετινγκ. Παρών για κατ’ ιδίαν επαφές με πιθανούς πελάτες ήταν και ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. 
Τσακανίκας. H επιμέλεια του μενού έγινε από τον σεφ Αλέξανδρο Παυλόπουλο Σπέρχο, ο οποίος κατά τη διάρκεια 
των events πραγματοποίησε Live Cooking Show και δημιούργησε ξεχωριστά πιάτα με τα προϊόντα ΠΙΝΔΟΣ.  

Επισημαίνεται ότι η ΠΙΝΔΟΣ έλαβε πρόσφατα την πιστοποίηση Halal για εξαγωγή των προϊόντων της στα 
ΗΑΕ και έχει ήδη πραγματοποιήσει την πρώτη της εξαγωγή, σε συνεργασία με έναν από τους σημαντικότερους 
εισαγωγείς τροφίμων. 
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