
 
 

 

 

 

 

«Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης κατεψυγμένων αλιευτικών 
προϊόντων». 

 

 

 

 

 

 

Υλοποίηση: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ ΑΕ 

  Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία έναρξης του προγράμματος:  Ιανουάριος 2012 

Ημερομηνία λήξης του προγράμματος:  Δεκέμβριος 2015 



 

[2] 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Α. Σύντομη περιγραφή των δράσεων .............................................................. 3 

Ενέργεια 1: Έρευνα καταναλωτή ................................................................... 3 

Ενέργεια 2: Πρόγραμμα έντυπης & ηλεκτρονικής επικοινωνίας, οπτικοακουστικά 
μέσα .......................................................................................................... 3 

Δημιουργικό – προωθητικό υλικό ................................................................ 3 

Πρόγραμμα επικοινωνίας στα ΜΜΕ .............................................................. 6 

Ηλεκτρονική επικοινωνία - ιστοσελίδα ......................................................... 7 

Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού ........................................................... 7 

Συμπληρωματικό προωθητικό υλικό ............................................................ 8 

Video απολογισμού φυσικού αντικειμένου .................................................... 8 

Ενέργεια 3: Ενημερωτικές προωθητικές ενέργειες εσωτερικού και εξωτερικού ...... 8 

Συνέντευξη τύπου στην Αθήνα ................................................................... 8 

Συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη ........................................................ 10 

Εκδηλώσεις καταναλωτών ........................................................................ 12 

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό ................... 18 

Εκθεσιακές εκδηλώσεις στην Ελλάδα ......................................................... 18 

HORECA στην Αθήνα 8-11.2.2013 .......................................................... 18 

ΔΕΤΡΟΠ στη Θεσσαλονίκη 7-10.3.2013 .................................................. 20 

HORECA στην Αθήνα 8-11.2.2014 .......................................................... 21 

ΗΟRECA 2015, Aθήνα, 06-09 Φεβρουαρίου 2015 ..................................... 23 

Εκδηλώσεις στο εξωτερικό ....................................................................... 23 

Δ.Ε.SIAL Παρίσι 21-25 Οκτωβρίου 2012.................................................. 23 

Δ.Ε. ALIMENTA στο Βουκουρέστι 31 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου 2012 .......... 25 

Δ.Ε. INTERFOOD στη Σόφια 7 – 10 Νοεμβρίου 2012 ................................. 26 

Δ.Ε. ESE Βρυξέλες 23-25 Απριλίου 2013 ................................................. 27 

Δ.Ε. INDRAGRA Βουκουρέστι 30 Οκτωβρίου – 3Νοεμβρίου 2013 ................ 29 

Δ.Ε. INTERFOOD στη Σόφια 6 – 9 Νοεμβρίου 2013 ................................... 30 

Δ.Ε. Seafood Expo Global (ESE) Βρυξέλες 6-8 Μαΐου  2014 ....................... 31 

Δ.Ε. SIAL στο Παρίσι 19-23 Οκτωβρίου  2014 .......................................... 33 

Δ.Ε. Seafood Expo Global (ESE), Βρυξέλλες, 21-23 Απριλίου 2015 ............. 34 

Δ.Ε. ANUGA στην Κολωνία της Γερμανίας 10 – 14 Οκτωβρίου 2015 ............ 36 



 

[3] 

Α. Σύντομη περιγραφή των δράσεων 
 

Ενέργεια 1: Έρευνα καταναλωτή 

Η έρευνα καταναλωτή πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία «ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΒΙ ΠΙ ΑΡ ΣΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», στην οποία 
ανατέθηκε το έργο μετά από διαδικασία  πρόχειρου διαγωνισμού. 

Η έρευνα περιλάμβανε 2 σκέλη: την ποσοτική και την ποιοτική έρευνα. 

Α’ Ποσοτική έρευνα 

Έχουν πραγματοποιηθεί 1.700 τηλεφωνικές συνεντεύξεις στο γενικό πληθυσμό των 
κατοίκων της χώρας, ηλικίας 18 ετών και άνω και γεωγραφικά στο σύνολο της χώρας, 
διάρκειας 10΄- 15΄ με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου περίπου 50 ερωτήσεων. 

Β’ Ποιοτική έρευνα 

Περιλάμβανε ομαδικές  συζητήσεις 11 ομάδων από ευρύ κοινό (καταναλωτές) στην Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Λάρισα και ατομικές συνεντεύξεις σε ειδικό κοινό (5 αγοραστές 
super market  και 5 σε HORECA) με οδηγό συζήτησης. 

Τα αποτελέσματα και των δύο ερευνών επεξεργάστηκαν και αποτυπώθηκαν σε 
διαγράμματα και πίνακες καθώς και παραδόθηκε περιγραφή των αποτελεσμάτων και τα 
συμπεράσματα. 

Το έργο παραδόθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2012. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στις επιχειρήσεις του κλάδου σε ειδική 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ΟΠΕ. 

Ενέργεια 2: Πρόγραμμα έντυπης & ηλεκτρονικής επικοινωνίας, οπτικοακουστικά μέσα 

Δημιουργικό – προωθητικό υλικό 

Το έργο ανέλαβε και εκτέλεσε η εταιρεία ΓΚΡΕΪ ΑΘΗΝΑ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ μετά από διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού. 

Το έργο υλοποιήθηκε και παραδόθηκε σε τρείς φάσεις: 

Α’ φάση: δημιουργία λογότυπου και slogan. 

Σαν slogan επιλέχτηκε η φράση 

«Με την φρεσκάδα της θάλασσας» 

Και το λογότυπο είναι: 
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Το λογότυπο και το slogan έχουν δημιουργηθεί και στις γλώσσες των χωρών όπου 
εφαρμόζεται το πρόγραμμα: γερμανικά και γαλλικά, αλλά και στα αγγλικά. 

Β’ φάση: 

- η εφαρμογή της ταυτότητας του προγράμματος στην διαμόρφωση περιπτέρου για 
συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις,  

- 500 τεμ. 3πτυχα τετράχρωμα έντυπα στα Γαλλικά,  
- 500 τεμ. 3πτυχα τετράχρωμα έντυπα στα Ρουμάνικα,  
- 500 τεμ. 3πτυχα τετράχρωμα έντυπα στα Βουλγάρικα,  
- 1.000 τεμ. 3πτυχα τετράχρωμα έντυπα στα Ελληνικά 
- 5.000 τεμ. 2σέλιδα έντυπα τετράχρωμα στα Ελληνικά 
- 500 τεμ. Folders (εξώφυλλο και οπισθόφυλλο με θήκη) 
- 200 τεμ. αφίσες  

 

 

3πτυχo έντυπο στα ελληνικά 
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Αφίσα, καταχώρηση και folder 

Γ’ φάση: 

- το δημιουργικό των καταχωρήσεων 
- 500 τεμ. εντύπου στη γερμανική γλώσσα  
- 500 τεμ. εντύπου στη αγγλική γλώσσα  



 

[6] 

 

Πρόγραμμα επικοινωνίας στα ΜΜΕ 

Πραγματοποιήθηκε διαφημιστική καμπάνια στην τηλεόραση και το διαδίκτυο για την 
προβολή της κατανάλωσης κατεψυγμένων αλιευμάτων. 

Δημιουργήθηκε διαφημιστικό spot αποτελούμενο από 3 spot διάρκειας 20 δευτερολέπτων 
έκαστο το οποίο προβλήθηκε στην τηλεόραση στους τηλεοπτικούς σταθμούς: MEGA, ANT1, 
STAR, ALPHA, SKAI, ERT, ETV και NOVA. 

Για την προβολή στο διαδίκτυο δημιουργήθηκαν ανάλογα banners που προβλήθηκαν στις 
ιστοσελίδες: queen.gr, mothersblog.gr, gossip-tv.gr, tlife.gr, newsbeast.gr, kathimerini.gr, 
skai.gr, govastileto.gr, protothema.gr, real.gr, enikos.gr, iefimerida.gr, palo.gr, ladylike.gr, 
newpost.gr, tovima.gr, tanea.gr, protagon.gr, tvxs.gr, womenonly.gr, jenny.gr, 
mixanitouxronou.gr, news.gr, thetoc.gr, koutipandoras.gr, parapolitika.gr 
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Ηλεκτρονική επικοινωνία - ιστοσελίδα 

Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα του προγράμματος www.frozenfish.gr με πληροφορίες σχετικά 
με τον κλάδο, τα είδη, τη διαδικασία παραγωγής και τη διατροφική αξία των κατεψυγμένων 
αλιευτικών προϊόντων. 

 Επίσης, η ιστοσελίδα φιλοξενεί συνταγές για ενήλικες και παιδιά, συνοδευόμενες από 
συμβουλές για τη συντήρηση των αλιευμάτων. 

Μια φορά την εβδομάδα δημοσιευόταν ένα καινούργιο άρθρο σε μορφή κειμένου, 
φωτογραφιών, γραφικών ή video, όπως: συνταγές, τρόποι χρήσης προϊόντων, με ποια 
κρασιά συνοδεύονται τα πιάτα, έλεγχος ποιότητας στην παραγωγή, δηλαδή πληροφορίες 
που κάνουν τον επισκέπτη να επιστρέψει στην ιστοσελίδα. 

Δημιουργήθηκε σύνδεση με λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων, τα οποία ήταν σε συνεχή 
παρακολούθηση προκειμένου να απαντώνται τα post των χρηστών και να προλαμβάνονται 
κακόβουλες παρεμβολές και spam post. 

Υπήρχε επίσης μόνιμη παρακολούθηση των επισκεπτών και του ιστορικού τους: από πού 
προήλθαν, εάν μετατράπηκαν σε μόνιμους χρήστες, δυναμικότητα των άρθρων. Τα 
αποτελέσματα είχαν χρησιμοποιηθεί στην διαμόρφωση του περιεχομένου. 

 

Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού 
Σε συνεργασία με αναγνωρισμένους σεφ, τον Λευτέρης Λαζάρου, τον Βησσαρίων Παρθένη, 
την Νταϊάν Κόχυλα, τον Δημήτρης Σκαρμούτσος και την Ντίνα Νικολάου έχουν γυριστεί 6 
videos, στα οποία ο κάθε σεφ παρουσιάζει την δική του συνταγή, με κύριο συστατικό 
κατεψυγμένα αλιεύματα και ταυτόχρονα ενθαρρύνει τους καταναλωτές για την χρήση των 
προϊόντων αυτών στην καθημερινότητα. 
 
Το υλικό αυτό φιλοξενήθηκε σε ιστοσελίδες με θέμα την διατροφή και την υγεία, μεγάλης 
επισκεψιμότητας καθώς και η προωθήθηκε στις μηχανές αναζήτησης 
 
 
 

  
 

http://www.frozenfish.gr/
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Συμπληρωματικό προωθητικό υλικό 

Έχουν δημιουργηθεί και παραχθεί κάρτες με εύκολες συνταγές με κατεψυγμένα αλιεύματα 
και έχουν χρησιμοποιηθεί σαν προωθητικό υλικό στις εκδηλώσεις και εκθέσεις. 
 

 

Γαρίδες με σάλτσα αρτεμισία 

 

Video απολογισμού φυσικού αντικειμένου 

Για τον απολογισμό του προγράμματος δημιουργήθηκε video διάρκειας 7 λεπτών 
καθώς και συνοπτική παρουσίαση διάρκειας 1 λεπτού όλων των ενεργειών και του 
υλικού που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος. 

 

 

Ενέργεια 3: Ενημερωτικές προωθητικές ενέργειες εσωτερικού και εξωτερικού 
 

Συνέντευξη τύπου στην Αθήνα 
Την οργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβε με απευθείας ανάθεση η εταιρεία SMART. 
 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του πολυχώρου ΑΙΓΛΗ στο Ζάππειο στις 17 
Οκτωβρίου 2012. 
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Για την ενημέρωση για την εκδήλωση έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά η πρόσκληση 
 

 

Η πρόσκληση έχει σταλεί σε εκπροσώπους του ημερήσιου και κλαδικού τύπου στην 
Αθήνα, στους τηλεοπτικούς σταθμούς, στα υπουργεία Ανάπτυξης και Εξωτερικών και 
στις επιχειρήσεις του κλάδου. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν περίπου 60 άτομα (αναλυτικές καταστάσεις βρίσκονται 
στο φάκελο του φυσικού αντικειμένου της εκδήλωσης). 

Στο πάνελ της εκδήλωσης συμμετείχαν: 

o κ. Θεοχαρόπουλος, ειδικός γραμματέας ΥΠΑΑΝ 
o κ. Παναγιώτης Καλλιμάνης, Πρόεδρος του ΠΑΣΕΚΤ, παρουσιάζοντας τον κλάδο 

και την δραστηριότητά του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
o κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, Πρόεδρος και Διευθύνον Σύμβουλος του ΟΠΕ, 

παρουσίασε τις δράσεις του προγράμματος και το λογότυπο και το slogan που 
δημιουργήθηκαν 

o κ. Βασίλης Μεϊδάνης, Διευθύνον Σύμβουλος της VPRC, παρουσίασε τα 
αποτελέσματα της έρευνας καταναλωτή στην Ελλάδα 
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Μετά τις ομιλίες οι παρευρισκόμενοι δοκίμασαν εδέσματα με τα κατεψυγμένα 
αλιεύματα, που ετοίμασε ο σεφ, κ. Κωνσταντίνος Βασάλος. 

 

 

Συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη 

Η συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2013  στο 
ξενοδοχείο Les Lazaristes με την παρουσία του Προέδρου της ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ. κ. Π. Καλλιμάνη, 
του Προέδρου ΔΣ και Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΠΕ κ. Α. Καλαμπόκη, της 
διατροφολόγου από τη Nutrimed κα Κ. Καρασούλη και τη συμμετοχή των εκπροσώπων του 
Τύπου, των επιχειρήσεων και των δημόσιων φορέων.  

Ο κος Καλλιμάνης τόνισε ότι τα κατεψυγμένα αλιεύματα αποτελούν ένα σημαντικό 
παράγοντα της εθνικής μας οικονομίας. Συγκεκριμένα υπογράμμισε ότι «Ο όγκος των 
κατεψυγμένων αλιευμάτων που διακινούνται στην ελληνική αγορά αγγίζει τους 53,2 χιλ. 
τόνους με συνολική αξία 274 εκ ευρώ και αποτελεί το 16% του συνολικού διακινούμενου 
όγκου αλιευμάτων ο οποίος ανέρχεται στους 172 χιλ. τόνους. 10,4 χιλ. τόνοι διατίθενται 
στην ελληνική αγορά, ενώ ο όγκος των εξαγωγών για το ίδιο έτος άγγιξε τα 9,3 χιλ κιλά. Η 
ελληνική βιομηχανία κατεψυγμένων αλιευμάτων υπολογίζεται ότι θα έχει ένα κύκλο 
εργασιών για το 2012 περίπου στα 265 εκ ευρώ, ενώ για την επόμενη 2ετία προβλέπεται 
μια αύξηση του 4% φθάνοντας στα 274 εκ ευρώ.» 
 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΕ κος Άλκης Καλαμπόκης παρουσίασε 
αναλυτικά το Σχέδιο Προώθησης των Κατεψυγμένων Αλιευμάτων. 
Ο κος Καλαμπόκης τόνισε ότι «Τα κατεψυγμένα προϊόντα φαίνεται να έχουν εδραιώσει ως 
ένα βαθμό την εικόνα τους στην ελληνική αγορά ως μία διατροφική επιλογή χαμηλού 
κόστους, ωστόσο απαιτείται επιπλέον προσπάθεια, όσον αφορά στη απήχησή τους στην 
ελληνική αγορά, ως προϊόντα διατροφής υψηλής ποιότητας. 
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Την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος, για την στάση των 
καταναλωτών απέναντι στα κατεψυγμένα αλιεύματα, παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος 
της VPRC κος Βασίλης Μεϊδάνης.  Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 40% των 
πολιτών εμπιστεύονται τα κατεψυγμένα αλιεύματα, ενώ το 53% είναι ικανοποιημένοι από 
την ποικιλία και το 51% δηλώνουν ικανοποιημένοι από την ποιότητα. 
 
Σύμφωνα με την διατροφολόγο, κ. Κ. Καρασούλη, τα κατεψυγμένα αλιεύματα αποτελούν 
μια επιλογή υγείας, διατηρούν όλη την θρεπτική τους αξία, είναι πλούσια σε θρεπτικά 
συστατικά όπως υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και ανόργανα άλατα, Ω-
3 και Ω-6 λιπαρά οξέα και είναι απαραίτητα για τη διατροφή του ανθρώπου. Επιπλέον, 
πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η συχνή κατανάλωση τους έχει 
προστατευτική δράση έναντι πολλών νοσημάτων.  
 
Ακολούθησε γευσιγνωσία εδεσμάτων με κατεψυγμένα αλιεύματα της οποίας επιμελήθηκε 
ο σεφ κ. Κ. Βασάλος. 
 
Στην συνέντευξη παρευρέθηκαν περίπου 60 άτομα, μεταξύ αυτών εκπρόσωποι της ΕΥΔΕΠ 
Αλιείας, του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, 
επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι από όλα τα ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης. 
 

 

 



 

[12] 

 

 

 

 

Εκδηλώσεις καταναλωτών 

Την οργάνωση των εκδηλώσεων για τους καταναλωτές στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη 
ανέλαβε μετά από διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού η εταιρεία «MSCOMM  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
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Για τις εκδηλώσεις κατασκευάστηκε ειδικό περίπτερο με την ταυτότητα του προγράμματος, 
το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις εκδηλώσεις καταναλωτών του προγράμματος. 

Στο περίπτερο τοποθετήθηκε μία οθόνη με σταθερή κάμερα για την προβολή της 
διαδικασίας προετοιμασίας των συνταγών. 
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Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στα μεγάλα εμπορικά κέντρα της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης από τις 12.00 το μεσημέρι έως τις 8.00 το βράδυ. 

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων η σεφ, κ. Ντίνα Νικολάου,  κάθε 2 ώρες παρουσίαζε την 
προετοιμασία μιας διαφορετικής συνταγής. 

 Σε συνεργασία με εταιρία catering έγινε προετοιμασία μεγαλύτερης ποσότητας από κάθε 
συνταγή (περίπου 300 μπουκιές) και τα εδέσματα προσφέρθηκαν στους καταναλωτές τόσο 
από την σεφ όσο και από σερβιτόρους. 

Ταυτόχρονα η διατροφολόγος παρουσίαζε στη οθόνη του υπολογιστή τις θρεπτικές αξίες 
των ψαριών και των θαλασσινών, την σημασία τους στην καθημερινή διατροφή καθώς και 
τις προδιαγραφές διασφάλισης ποιότητας κατά την διαδικασία κατάψυξης.  

Η ανταπόκριση του κοινού σε όλες τις εκδηλώσεις ήταν πολύ θερμή: οι επισκέπτες έδειξαν 
ενδιαφέρον για τις συνταγές και για να ενημερωθούν από τους διατροφολόγους για τα 
πλεονεκτήματα των κατεψυγμένων θαλασσινών. 
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Σε ζωντανές επιδείξεις παρουσιάστηκε η παρασκευή 5 συνταγών με κατεψυγμένα 
αλιεύματα:  γαρίδες, καλαμάρια, χταπόδι και φιλέτο γλώσσας και σφυρίδας. Έγινε διανομή 
των δειγμάτων και των εντύπων του προγράμματος στο καταναλωτικό κοινό από 
προωθήτριες ντυμένες με λογοτυπημένα μπλουζάκια και καπέλα. 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 8 εκδηλώσεις, 4 στην Αθήνα και 4 στην Θεσσαλονίκη και η 
οργάνωσή τους υποστηρίχτηκε από δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. 
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Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

Εκθεσιακές εκδηλώσεις στην Ελλάδα 

HORECA στην Αθήνα 8-11.2.2013 

Η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε σε περίπτερο 36 τετρ. μέτρων στο hall 4 ανάμεσα σε 
επιχειρήσεις τροφοδοσίας, τροφίμων και ποτών. Μέσω του ειδικά σχεδιασμένου 
περιπτέρου με το λογότυπο του προγράμματος απεικονίσθηκαν και προβλήθηκαν οι αξίες 
των κατεψυγμένων αλιευμάτων. 

Κατά την διάρκεια της έκθεσης έγιναν εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, διανεμήθηκε έντυπο 
προωθητικό υλικό και παρουσιάσθηκαν σε video τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι αξίες 
των κατεψυγμένων αλιευμάτων.  

Τα στελέχη του ΟΠΕ, με την Ειδική Γραμματέα του Συνδέσμου και τους εκπροσώπους των 
εταιρειών - μελών του κλάδου, απαντούσαν στα ερωτήματα των επισκεπτών σχετικά με τα 
κατεψυγμένα αλιεύματα. Παράλληλα σε όλη την διάρκεια της έκθεσης διανεμήθηκε 
πληροφοριακό υλικό και ο κατάλογος με τα στοιχεία των επιχειρήσεων του κλάδου. 

Το περίπτερο επισκέφτηκαν και δημοσιογράφοι από περιοδικά γευσιγνωσίας. Σημειώνεται 
ότι δημοσιογράφος από το «γαστρονόμο» έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρουσίαση 
των καταψυγμένων αλιευμάτων σε άρθρο του περιοδικού.  Επίσης στοιχεία για την εξέλιξη 
του κλάδου και τα χαρακτηριστικά των καταψυγμένων αλιευμάτων, εδόθησαν στο νέο 
διαδικτυακό κανάλι www.greekfood.tv, από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του κλάδου κ. Β. 
Τσιγάρα και το μέλος Β. Σαβράμη. 

http://www.greekfood.tv/
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Οι επισκέπτες του περιπτέρου ήταν κυρίως επαγγελματίες από τον χώρο της εστίασης και 
των ξενοδοχείων. Από τα στοιχεία που καταγράφησαν και τα έντυπα που διανεμήθηκαν, το 
περίπτερο επισκέφθηκαν καθ’ όλη την διάρκεια της έκθεσης πάνω από 600 επαγγελματίες.  
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ΔΕΤΡΟΠ στη Θεσσαλονίκη 7-10.3.2013 

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες και πληρέστερες διεθνείς εκθέσεις που 
πραγματοποιούνται στη χώρα. Προσελκύει σημαντικό αριθμό εκθετών και επισκεπτών 
Ελλήνων και αλλοδαπών, ενώ συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων μελών 
του ΠΑΣΕΚΤ και γενικότερα του κλάδου των κατεψυγμένων τροφίμων. 

Το περίπτερο, επιφάνειας 40 τετρ. μέτρων βρισκόταν στην αίθουσα 13 που και είχε σαν 
σήμανση το λογότυπο και το σλόγκαν της καμπάνιας των κατεψυγμένων αλιευμάτων 
καθώς και φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν στο τρίπτυχο έντυπο για τους 
επαγγελματίες. 

Κατά την διάρκεια της έκθεσης έγιναν εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, διανεμήθηκε έντυπο 
προωθητικό υλικό και παρουσιάσθηκαν σε video τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι αξίες 
των κατεψυγμένων αλιευμάτων.  

Τα στελέχη του ΟΠΕ, με την Ειδική Γραμματέα του Συνδέσμου και τους εκπροσώπους των 
εταιρειών - μελών του κλάδου, απαντούσαν στα ερωτήματα των επισκεπτών σχετικά με τα 
κατεψυγμένα αλιεύματα. Παράλληλα σε όλη την διάρκεια της έκθεσης διανεμήθηκε 
πληροφοριακό υλικό και ο κατάλογος με τα στοιχεία των επιχειρήσεων του κλάδου. 

Οι επισκέπτες του περιπτέρου ήταν κυρίως επαγγελματίες από τον χώρο της εστίασης και 
των ξενοδοχείων, αλλά και πολλοί καταναλωτές. Από τα στοιχεία που καταγράφησαν και τα 
έντυπα που διανεμήθηκαν, το περίπτερο επισκέφθηκαν καθ’ όλη την διάρκεια της έκθεσης 
πάνω από 1.000 επισκέπτες.  

Το περίπτερο επισκέφτηκε ο κ. Νότης Μηταράκης, Υφυπουργός Ανάπτυξης, καθώς και 
εκπρόσωποι από τοπικούς φορείς και δημοσιογράφοι από περιοδικά γευσιγνωσίας.  
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HORECA στην Αθήνα 8-11.2.2014 

Η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε σε περίπτερο 60 τετρ. μέτρων στο hall 4 ανάμεσα σε 
επιχειρήσεις τροφοδοσίας, τροφίμων και ποτών. Μέσω του ειδικά σχεδιασμένου 
περιπτέρου με το λογότυπο του προγράμματος απεικονίσθηκαν και προβλήθηκαν οι αξίες 
των κατεψυγμένων αλιευμάτων. 
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Κατά την διάρκεια της έκθεσης έγιναν εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, διανεμήθηκε έντυπο 
προωθητικό υλικό και παρουσιάσθηκαν σε video τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι αξίες 
των κατεψυγμένων αλιευμάτων.  

Τα στελέχη του ΟΠΕ, με την Ειδική Γραμματέα του Συνδέσμου και τους εκπροσώπους των 
εταιρειών - μελών του κλάδου, απαντούσαν στα ερωτήματα των επισκεπτών σχετικά με τα 
κατεψυγμένα αλιεύματα. Παράλληλα σε όλη την διάρκεια της έκθεσης διανεμήθηκε 
πληροφοριακό υλικό και ο κατάλογος με τα στοιχεία των επιχειρήσεων του κλάδου. 

Σημειώνουμε ότι το περίπτερο επισκέφθηκαν η κα. Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού, 
καθώς και μέλη του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου.  

Στο περίπτερο υπήρχε σημαντική παρουσία από εκπροσώπους των επιχειρήσεων του 
κλάδου. 

Οι επισκέπτες του περιπτέρου ήταν κυρίως επαγγελματίες από τον χώρο της εστίασης και 
των ξενοδοχείων. Από τα στοιχεία που κατεγράφησαν και τα έντυπα που διανεμήθηκαν, το 
περίπτερο επισκέφθηκαν καθ’ όλη την διάρκεια της έκθεσης πάνω από 2.500 
επαγγελματίες.  
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 ΗΟRECA 2015, Aθήνα, 06-09 Φεβρουαρίου 2015 

Η 10η Έκθεση ΗΟRECA πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Expo από 6 έως 8 
Φεβρουαρίου 2015 και είναι η μεγαλύτερη ετήσια εμπορική συνάντηση για τα 
Ξενοδοχεία και την Εστίαση στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Στην φετινή 
διοργάνωση συμμετείχαν 526 εκθέτες και οι επαγγελματίες επισκέπτες ανήλθαν 
στις 130.000 

O συνολικός χώρος του περιπτέρου του ήταν 77.5 τ.μ. με σήμανση το λογότυπο 
και το σλόγκαν του προγράμματος των κατεψυγμένων αλιευμάτων. Κατά την 
διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις γευσιγνωσίας και ζωντανές 
επιδείξεις μαγειρικής, διανεμήθηκε έντυπο προωθητικό υλικό. Ο σεφ κ. Κ. Βασάλος 
μαγείρεψε και παρουσίασε live συνταγές με κύρια συστατικά κατεψυγμένες 
γαρίδες, χταπόδι, καλαμαράκια και σφυρίδα. Τα εδέσματα προσφέρονταν στο 
κοινό και τους επισκέπτες του περιπτέρου. 

 

Εκδηλώσεις στο εξωτερικό 

Δ.Ε.SIAL Παρίσι 21-25 Οκτωβρίου 2012 

Το περίπτερο των κατεψυγμένων αλιευμάτων βρισκόταν στην αίθουσα 5 U, στην είσοδο της 
αίθουσας 6 που φιλοξενεί τα κατεψυγμένα προϊόντα.  

Το περίπτερο, επιφάνειας 50 τετρ. μέτρων είχε σαν σήμανση το λογότυπο και το σλόγκαν 
της καμπάνιας των κατεψυγμένων αλιευμάτων καθώς και φωτογραφίες που 
χρησιμοποιήθηκαν  στο τρίπτυχο έντυπο για τους επαγγελματίες. 

Στην διάθεση των επισκεπτών υπήρχε το έντυπο του προγράμματος στα γαλλικά. 
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Το περίπτερο επανδρώθηκε με 3 άτομα από τον ΟΠΕ, τα οποία έδιναν πληροφορίες και 
προσέφεραν στους επισκέπτες εδέσματα από κατεψυγμένα αλιεύματα, τα οποία 
ετοιμάστηκαν στην κουζίνα του ελληνικού εστιατορίου στο εθνικό περίπτερο της Ελλάδας 
στην αίθουσα 2. 

Το περίπτερο επισκέφτηκαν αρκετά άτομα τα οποία είχε προσελκύσει η εικόνα του 
περιπτέρου. Οι επισκέπτες, επειδή δεν είχαν απέναντι τους κάποια συγκεκριμένη 
επιχείρηση αρνούνταν να αφήσουν τα στοιχεία τους.  
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Δ.Ε. ALIMENTA στο Βουκουρέστι 31 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου 2012 

Το περίπτερο, επιφάνειας 60 τετρ. μέτρων βρισκόταν στο κεντρικό σημείο της αίθουσας 
που φιλοξενούσε στην έκθεση τα τρόφιμα και ποτά και είχε σαν σήμανση το λογότυπο και 
το σλόγκαν της καμπάνιας των κατεψυγμένων αλιευμάτων στα ρουμάνικα καθώς και 
φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν  στο τρίπτυχο έντυπο για τους επαγγελματίες. 

Το περίπτερο επανδρώθηκε με 2 στελέχη του ΟΠΕ και εκπρόσωπο του κλαδικού φορέα 
ΠΑΣΕΚΤ που παρείχε εξειδικευμένες πληροφορίες για τον κλάδο. 

Τρείς φορές την ημέρα γινόταν γευσιγνωσία εδεσμάτων με κατεψυγμένα αλιεύματα που 
ετοίμαζε ο σεφ, κ. Κωνσταντίνος Βασάλος. 

Την 1η Νοεμβρίου επισκέφτηκαν το περίπτερο μαθητές από 2 σχολές σεφ (20 άτομα από 
κάθε σχολή) στους οποίους ο κ. Βασάλος έκανε παρουσίαση των συνταγών και ακολούθησε 
γευσιγνωσία. 

Στις 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση για επαγγελματίες του εμπορίου 
κατεψυγμένων προϊόντων, εκπροσώπους των τοπικών φορέων και του τύπου. 

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΕ κ. 
Καλαμπόκης καθώς και εκπρόσωποι της Ελληνικής  Πρεσβείας, λόγω απουσίας του Πρέσβη, 
κ. Δενδούλη. 

Η οργάνωση των δύο εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε με συνδρομή του Γραφείου 
Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 
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Συνολικά στο περίπτερο προσφέρθηκαν στο κοινό 2.000 μπουκιές και μοιράστηκαν 500 
έντυπα του προγράμματος στα ρουμάνικα. 

 

 

Δ.Ε. INTERFOOD στη Σόφια 7 – 10 Νοεμβρίου 2012 

Το περίπτερο, επιφάνειας 60 τετρ. μέτρων βρισκόταν στο κεντρικό σημείο της αίθουσας 2 
της έκθεσης και είχε σαν σήμανση το λογότυπο και το σλόγκαν της καμπάνιας των 
κατεψυγμένων αλιευμάτων στα βουλγάρικα καθώς και φωτογραφίες που 
χρησιμοποιήθηκαν  στο τρίπτυχο έντυπο για τους επαγγελματίες. 

Το περίπτερο επανδρώθηκε με 2 στελέχη του ΟΠΕ και εκπρόσωπο του κλαδικού φορέα 
ΠΑΣΕΚΤ που παρείχε εξειδικευμένες πληροφορίες για τον κλάδο. 

Τρείς φορές την ημέρα γινόταν γευσιγνωσία εδεσμάτων με κατεψυγμένα αλιεύματα που 
ετοίμαζε ο σεφ, κ. Κωνσταντίνος Βασάλος. 

Στις 8 Νοεμβρίου επισκέφτηκαν το περίπτερο μαθητές από 2 σχολές σεφ (20 άτομα από 
κάθε σχολή) στους οποίους ο κ. Βασάλος έκανε παρουσίαση των συνταγών και ακολούθησε 
γευσιγνωσία. 

Στις 9 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση για επαγγελματίες του εμπορίου 
κατεψυγμένων προϊόντων, εκπροσώπους των τοπικών φορέων και του τύπου. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Έλληνας πρέσβης στη Σόφια κ. Θρασύβουλος 
Σταματόπουλος και το προσωπικό της πρεσβείας, οι εκπρόσωποι του λιανικού και 
χονδρικού εμπορίου, των τοπικών επιμελητηρίων και του τύπου. 

Η οργάνωση των δύο εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε με συνδρομή του Γραφείου 
Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια. 

Συνολικά στο περίπτερο προσφέρθηκαν στο κοινό 2.000 μπουκιές και μοιράστηκαν 500 
έντυπα του προγράμματος. 
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Δ.Ε. ESE Βρυξέλες 23-25 Απριλίου 2013 

Πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 23-25 Απριλίου τ.ε. η 21η έκδοση της παγκοσμίου 
εμβέλειας διεθνούς έκθεσης ιχθυηρών, θαλασσινών και μηχανολογικού εξοπλισμού για την 
κατεργασία ιχθυηρών European Seafood Exposition (ESE), στο Εκθεσιακό Κέντρο Βρυξελλών. 
Στην έκθεση μετείχαν συνολικά πάνω από 1.600 εκθέτες από 79 χώρες, ενώ όπως κάθε 
χρόνο, και σύμφωνα με τους υπολογισμούς των διοργανωτών, την επισκέφθηκαν περί τους 
25.000 εμπορικοί επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο.  

Το περίπτερο του προγράμματος των κατεψυγμένων αλιευμάτων, 50 τετρ. μέτρων βρισκόταν 
στην αίθουσα 6 και απεικόνιζε το λογότυπο και το σλόγκαν του προγράμματος. 

Στα περίπτερο πραγματοποιήθηκαν ζωντανές επιδείξεις μαγειρικής από τον σεφ κ. Κ. 
Βασάλο και γευσιγνωσίες εδεσμάτων με κατεψυγμένα αλιεύματα, οι οποίες προσέλκυσαν 
πλήθος επισκεπτών της έκθεσης.  

Την τελευταία ημέρα πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση προβολής των ελληνικών 
προϊόντων, που διοργανώθηκε με συνδρομή του Γραφείου Εμπορικών Υποθέσεων της 
Ελληνικής Πρεσβείας, όπου εκλεκτά μικρά πιάτα θαλασσινών εδεσμάτων προσφέρθηκαν 
στους προσκεκλημένους.  

Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν αγοραστές, δημοσιογράφοι και διαμορφωτές της κοινής 
γνώμης, καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου του Βελγίου και φορέων 
ελληνικού ενδιαφέροντος.  

Σημειώνουμε ότι το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής 
Αριστεράς κ Φώτης Κουβέλης, η Κοινοτική Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας κα 
Δαμανάκη, ο Έλληνας Πρέσβυς στις Βρυξέλλες κ. Χατζημιχάλης, καθώς και μεγάλο κλιμάκιο 
από την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε.    
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Στο περίπτερο υπήρχε σημαντική παρουσία από εκπροσώπους των επιχειρήσεων του 
κλάδου. 
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Δ.Ε. INDRAGRA Βουκουρέστι 30 Οκτωβρίου – 3Νοεμβρίου 2013  

Το περίπτερο, επιφάνειας 60 τετρ. μέτρων βρισκόταν στο κεντρικό σημείο της αίθουσας 
που φιλοξενούσε στην έκθεση τα τρόφιμα και ποτά και απεικόνιζε το λογότυπο και το 
σλόγκαν του προγράμματος. 

Το περίπτερο επανδρώθηκε με 2 στελέχη του ΟΠΕ και εκπρόσωπου του κλαδικού φορέα 
ΠΑΣΕΚΤ που παρείχαν εξειδικευμένες πληροφορίες για τον κλάδο. 

Τρείς φορές την ημέρα γινόταν γευσιγνωσία εδεσμάτων με κατεψυγμένα αλιεύματα  που 
ετοίμαζε ο σεφ, κ. Κωνσταντίνος Βασάλος. 

Την 1η Νοεμβρίου επισκέφτηκαν το περίπτερο μαθητές από 2 σχολές σεφ (20 άτομα από 
κάθε σχολή) στους οποίους ο κ. Βασάλος έκανε παρουσίαση των συνταγών και  ένας από 
τους μαθητές μαγείρεψε και «κέρασε» τους συμμαθητές του. Ακολούθησε γευσιγνωσία. 

Στις 2 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση για επαγγελματίες του εμπορίου 
τροφίμων, εκπροσώπους των τοπικών φορέων και του τύπου. 

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΕ κ. 
Καλαμπόκης καθώς και ο πρέσβης κ. Δενδούλης και εκπρόσωποι της Ελληνικής  Πρεσβείας.. 

Η οργάνωση των δύο εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε με συνδρομή του Γραφείου 
Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 

Συνολικά στο περίπτερο προσφέρθηκαν στο κοινό 2.000 μπουκιές και μοιράστηκαν 500 
έντυπα του προγράμματος στα ρουμάνικα καθώς και συνταγές. 
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Δ.Ε. INTERFOOD στη Σόφια 6 – 9 Νοεμβρίου 2013 

Το περίπτερο, επιφάνειας 60 τετρ. μέτρων βρισκόταν στο κεντρικό σημείο της αίθουσας 2 
της έκθεσης και απεικόνιζε το λογότυπο και το σλόγκαν του προγράμματος. 

Το περίπτερο επανδρώθηκε με 2 στελέχη του ΟΠΕ και εκπρόσωπου του κλαδικού φορέα 
ΠΑΣΕΚΤ που παρείχαν εξειδικευμένες πληροφορίες για τον κλάδο. 

Τρείς φορές την ημέρα γινόταν γευσιγνωσία εδεσμάτων με κατεψυγμένα αλιεύματα  που 
ετοίμαζε ο σεφ, κ. Κωνσταντίνος Βασάλος. 

Στις 7 Νοεμβρίου επισκέφτηκαν το περίπτερο μαθητές από 2 σχολές σεφ (20 άτομα από 
κάθε σχολή) στους οποίους ο κ. Βασάλος έκανε παρουσίαση των συνταγών και ένας από 
τους μαθητές μαγείρεψε και «κέρασε» τους συμμαθητές του. Ακολούθησε γευσιγνωσία. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές ήταν τόσο ενθουσιασμένοι από την συμμετοχή τους 
στο μαγείρεμα που ζήτησαν να επισκεφτούν ξανά το περίπτερο. Την επόμενη μέρα, μετά 
την εκδήλωση για τους επαγγελματίες και μέχρι το τέλος της ημέρας περίπου 20 παιδιά 
μαγείρευαν συνέχεια υπό τις οδηγίες του κ. Βασάλου και προσέφεραν οι ίδιοι «μπουκιές» 
στους επισκέπτες. 

Στις 8 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση για επαγγελματίες του εμπορίου 
τροφίμων, εκπροσώπους των τοπικών φορέων και του τύπου. 
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Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Έλληνας πρέσβης στη Σόφια κ. Θρασύβουλος 
Σταματόπουλος και το προσωπικό της πρεσβείας, οι εκπρόσωποι του λιανικού και 
χονδρικού εμπορίου, των τοπικών επιμελητηρίων και του τύπου. 

Η οργάνωση των δύο εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε με συνδρομή του Γραφείου 
Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια. 

Συνολικά στο περίπτερο προσφέρθηκαν στο κοινό 2.000 μπουκιές και μοιράστηκαν 500 
έντυπα του προγράμματος. 

Δ.Ε. Seafood Expo Global (ESE) Βρυξέλες 6-8 Μαΐου  2014 

Πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 6-8 Μαΐου 2014 η 22η έκδοση της παγκοσμίου εμβέλειας 
διεθνούς έκθεσης ιχθυηρών, θαλασσινών και μηχανολογικού εξοπλισμού για την κατεργασία 
ιχθυηρών European Seafood Exposition (ESE), στο Εκθεσιακό Κέντρο Βρυξελλών. Στην έκθεση 
μετείχαν συνολικά πάνω από 1.600 εκθέτες από 79 χώρες, ενώ όπως κάθε χρόνο, και 
σύμφωνα με τους υπολογισμούς των διοργανωτών, την επισκέφθηκαν περί τους 25.000 
εμπορικοί επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο.  

Το περίπτερο του προγράμματος των κατεψυγμένων αλιευμάτων, 60 τετρ. μέτρων βρισκόταν 
στην αίθουσα 6 και απεικόνιζε το λογότυπο και το σλόγκαν του προγράμματος. 

Στα περίπτερο πραγματοποιήθηκαν ζωντανές επιδείξεις μαγειρικής από τον σεφ κ. Βασάλο 
και γευσιγνωσίες εδεσμάτων με την τσιπούρα και το λαβράκι, οι οποίες προσέλκυσαν 
πλήθος επισκεπτών της έκθεσης.  

Την 7η Μαΐου  πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο ειδική εκδήλωση προβολής των ευρύαλων 
μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας, που διοργανώθηκε με συνδρομή του Γραφείου 
Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας, όπου εκλεκτά μικρά πιάτα θαλασσινών 
εδεσμάτων προσφέρθηκαν στους προσκεκλημένους.  
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Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν αγοραστές, δημοσιογράφοι και διαμορφωτές της κοινής 
γνώμης, καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου του Βελγίου και φορέων 
ελληνικού ενδιαφέροντος.  

Σημειώνουμε ότι το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκαν η Κοινοτική Επίτροπος Θαλασσίων 
Υποθέσεων και Αλιείας κα Δαμανάκη, ο Έλληνας Πρέσβυς στις Βρυξέλλες κ. Χαλαστάνης, 
καθώς και μεγάλο κλιμάκιο από την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε.    

Στο περίπτερο υπήρχε σημαντική παρουσία από εκπροσώπους των επιχειρήσεων του 
κλάδου. 
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Δ.Ε. SIAL στο Παρίσι 19-23 Οκτωβρίου  2014 

Πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 19-23Οκτωβρίου 2014  

Το περίπτερο, επιφάνειας 60 τετρ. μέτρων είχε σαν σήμανση το λογότυπο και το σλόγκαν 
της καμπάνιας των κατεψυγμένων αλιευμάτων καθώς και φωτογραφίες που 
χρησιμοποιήθηκαν  στο τρίπτυχο έντυπο για τους επαγγελματίες. 

Στην διάθεση των επισκεπτών υπήρχε το έντυπο του προγράμματος στα γαλλικά. 

Το περίπτερο στελεχώθηκε με έναν υπάλληλο της Enterprise Greece και έναν εκπρόσωπο 
του κλαδικού φορέα ΠΑΣΕΚΤ που παρείχαν εξειδικευμένες πληροφορίες για τον κλάδο. 

Στα περίπτερο πραγματοποιήθηκαν ζωντανές επιδείξεις μαγειρικής από τον σεφ κ. Βασάλο 
και γευσιγνωσίες εδεσμάτων με κατεψυγμένα αλιευτικά προϊόντα,, οι οποίες προσέλκυσαν 
πλήθος επισκεπτών της έκθεσης.  

Στο περίπτερο υπήρχε σημαντική παρουσία από εκπροσώπους των επιχειρήσεων του 
κλάδου. 
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 Δ.Ε. Seafood Expo Global (ESE), Βρυξέλλες, 21-23 Απριλίου 2015 

Η έκθεση SEAFOOD EXPO GLOBAL πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 21-23 Απριλίου 2015, 
είναι η μεγαλύτερη εκθεσιακή εκδήλωση της Ευρώπης στον τομέα της αλιείας και αποτελεί 
ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά γεγονότα. Προσελκύει περισσότερους από 26.000 
επισκέπτες αγοραστές, προμηθευτές και άλλους επαγγελματίες του χώρου της αλιείας από 
περισσότερες από 80 χώρες 

O συνολικός χώρος του περιπτέρου ήταν 41.5 τ.μ. με σήμανση το λογότυπο και το σλόγκαν 
του προγράμματος των κατεψυγμένων αλιευμάτων. Κατά την διάρκεια της έκθεσης 
πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις γευσιγνωσίας και ζωντανές επιδείξεις μαγειρικής, 
διανεμήθηκε έντυπο προωθητικό υλικό και κάρτες με μεσογειακές συνταγές για εδέσματα 
με κατεψυγμένα αλιεύματα. 

Ειδικότερα σε συνεργασία με την εταιρεία Promo Solution και τον σεφ κ. Κ. Βασάλο 
οργανώθηκαν γευσιγνωσίες και παρουσιάσθηκαν τα κατεψυγμένα προϊόντα σε διάφορες 
συνταγές. Ο σεφ κ. Κ. Βασάλος μαγείρεψε και παρουσίασε live συνταγές με κύρια 
συστατικά κατεψυγμένες γαρίδες, χταπόδι, καλαμαράκια και σφυρίδα. Τα εδέσματα 
προσφέρονταν στο κοινό και τους επισκέπτες του περιπτέρου 

Το περίπτερο του προγράμματος επισκέφθηκαν στις 21 Απριλίου ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Β. Αποστόλου και ο Γενικός Γραμματέας κ. Χ. Κασίμης, οι οποίοι 
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και ενημερώθηκαν για την πορεία των προγραμμάτων προβολής των κλάδων αλιείας και τις 
ενέργειες που υλοποιεί η Enterprise Greece. 
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Δ.Ε. ANUGA στην Κολωνία της Γερμανίας 10 – 14 Οκτωβρίου 2015 

Το περίπτερο του προγράμματος τοποθετήθηκε στην αίθουσα 4 των κατεψυγμένων 
προϊόντων και είχε επιφάνεια 72 τετραγωνικών μέτρων με σήμανση το λογότυπο και το 
σλόγκαν του προγράμματος των κατεψυγμένων αλιευμάτων.  

Κατά την διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις γευσιγνωσίας και 
ζωντανές επιδείξεις μαγειρικής, διανεμήθηκε έντυπο προωθητικό υλικό και κάρτες με 
μεσογειακές συνταγές για εδέσματα με κατεψυγμένα αλιεύματα. 

 


