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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Φιλανθρωπική εκδήλωση «Diplomatic Winter Bazaar 2022» – Συμμετοχή Πρεσβείας
Σεράγεβο 

Πραγματοποιήθηκε  με  επιτυχία  η  διεθνής  φιλανθρωπική  εκδήλωση  “Diplomatic  Winter

Bazaar”, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Σεράγεβο. Σκοπός της εκδήλωσης,  ήταν

όπως  κάθε  φορά,  η  συγκέντρωση  χρημάτων  για  την  στήριξη  των  πιο  ευάλωτων  και

αδύναμων κοινωνικών ομάδων (π.χ. άτομα με ειδικές ανάγκες, καρκινοπαθείς, οικογένειες

που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, νεαρά άτομα με σοβαρές ασθένειες, ορφανά

παιδιά,  κλπ) στην Βοσνία και  Ερζεγοβίνη.  Το 2019,  η  εκδήλωση συγκέντρωσε 15.000

επισκέπτες  και  από  τα  έσοδα  υλοποιήθηκαν  23  φιλανθρωπίες.  Το  2020  και  2021  οι

εκδηλώσεις  έγιναν  διαδικτυακά  εξαιτίας  της  πανδημίας  του  COVID-19,  όμως  και  πάλι

υλοποιήθηκε σημαντικός αριθμός φιλανθρωπιών.

Στην φετινή εκδήλωση, που αποτελεί και το μεγαλύτερο φιλανθρωπικό γεγονός στη χώρα,

συμμετείχε ενεργά (και στην οργανωτική επιτροπή) η Ελληνική Πρεσβεία στο Σεράγεβο.

Με δικό  τους  περίπτερο,  συμμετείχαν  επίσης,  περισσότερες  από 40 Πρεσβείες  (ΗΠΑ,

Ιταλία,  Γαλλία,  Σουηδία,  Βέλγιο,  Αυστρία,  Γερμανία,  Ουγγαρία,  Τσεχία,  Αυστραλία,

Αίγυπτος, Παλαιστίνη, Μαλαισία, Αλγερία, Αζερμπαϊτζάν, Ην. Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία,

Κίνα, Ελβετία, Πολωνία, Βουλγαρία, κ.α.), Διεθνείς Οργανισμοί (ΕΕ, USAID, UN, IMO κ.ά.)

και ΜΚΟ με παρουσία στην ΒκΕ (όπως το Norwegian People's Aid που είχε συνδράμει

στην  αποναρκοθέτηση  της  χώρας).  Από  τις  συμμετέχουσες  χώρες,  εκτέθηκαν  και



πωλήθηκαν στους χιλιάδες επισκέπτες, έναντι συμβολικής τιμής, παραδοσιακά προϊόντα

(τρόφιμα, ποτά, χειροτεχνήματα κλπ). 

Στο σημαιοστολισμένο και διακοσμημένο με τα εθνικά μας χρώματα, ελληνικό περίπτερο,

εκτέθηκαν  παραδοσιακά  προϊόντα  τροφίμων  της  χώρας  μας  και  καλλυντικά  (ευγενική

δωρεά  Ελλήνων παραγωγών και  επιχειρηματιών),  μοιράστηκαν  ενημερωτικά  φυλλάδια

τουριστικού περιεχομένου και  προσφέρθηκαν σπιτικά εδέσματα,  αντιπροσωπευτικά της

ελληνικής κουζίνας. Οι επισκέπτες έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση στις βρώσιμες ελιές, στο

ελαιόλαδο, στο ούζο και στα αρωματικά σαπούνια με τα προϊόντα αυτά να εξαντλούνται

γρήγορα.  Το  γεγονός  είναι  ενδεικτικό  της  αναγνωρισιμότητας  που  τα  συγκεκριμένα

προϊόντα  έχουν  διεθνώς  και  του  ότι  στη  συνείδηση  των  καταναλωτών  της  ΒκΕ,  τα

προϊόντα αυτά,  είναι  συνυφασμένα με το brand name «Ελλάδα».  Κάτι  που θα πρέπει

σαφώς να ληφθεί υπόψη στον γενικότερο σχεδιασμό της ελληνικής στρατηγικής για την

επιχειρηματική εξωστρέφεια. 


