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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

8ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ

ΚΡΗΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ– SUPER MARKET

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ μέχρι 14/3

Με τη στήριξη των τοπικών παραγωγικών φορέων όλης της Κρήτης ξεκινά η

προετοιμασία  του  8ου ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ  ΦΟΡΟΥΜ  ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  ΚΡΗΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - SUPER

MARKET,  το  οποίο  θα  διεξαχθεί  το  Σάββατο  30  Μαρτίου  2019  στο  ΔΙΕΘΝΕΣ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΔΕΚΚ).

Η φετινή διοργάνωση θα περιλαμβάνει,  επιπλέον,  συναντήσεις   ξενοδόχων με

επαγγελματίες, βιοτέχνες, μεταποιητές και άλλων προϊόντων που σχετίζονται με

τον τουρισμό (πχ είδη συσκευασίας, καθαριστικά, εξοπλισμός κλπ) ώστε να δοθεί

η  ευκαιρία  επέκτασης  της  συνεργασίας  και  με  άλλους  τομείς  της  τοπικής

οικονομίας, πλην του αγροδιατροφικού, όπως γινόταν μέχρι τώρα.

Το κορυφαίο για την οικονομία της Κρήτης επιχειρηματικό γεγονός έχει στόχο να

βοηθήσει  τη  συνεργασία  ξενοδόχων  και  αγροτών, επαγγελματιών,  βιοτεχνών,

μεταποιητών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των Κρητικών ξενοδοχείων και της

ευρύτερης τοπικής αγοράς από την ντόπια αγροτική παραγωγή - δίνοντας την

ευκαιρία και στους επισκέπτες του νησιού να γνωρίσουν τα γνήσια προϊόντα της

Κρητικής  διατροφής  –  αλλά  και  να  στηριχθεί  η  συναφής  με  τον  τουρισμό

επαγγελματική /βιοτεχνική δραστηριότητα.

Το 8ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ διοργανώνουν και φέτος τα τέσσερα Επιμελητήρια

της  Κρήτης,  οι  Ενώσεις  Ξενοδόχων  Κρήτης  και  ο  Παγκρήτιος  Σύλλογος

Διευθυντών Ξενοδοχείων, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης.

Το εγχείρημα έχει στεφθεί με μεγάλη επιτυχία κατά τα επτά προηγούμενα χρόνια,

έχει βραβευθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελεί πλέον θεσμό για την τοπική

αγορά,  καθώς  έχει  δώσει  τη  δυνατότητα  σε  πολλούς  ξενοδόχους  να

προμηθευτούν τοπικά προϊόντα  απ’ ευθείας από τους παραγωγούς, χτίζοντας μια

οικονομική συνεργασία με πολλαπλά οφέλη για τις δύο πλευρές.



Το ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ θα περιλαμβάνει ολιγόλεπτες συναντήσεις εκπροσώπων

των  ξενοδοχείων  και  των  δικτύων  διανομής  με  αγρότες,  κτηνοτρόφους,

μεταποιητές, επαγγελματίες, βιοτέχνες κλπ σε προκαθορισμένα ραντεβού, αλλά

και έκθεση προϊόντων σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες. 

Η συμμετοχή στο 8ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ είναι ΔΩΡΕΑΝ αλλά απαιτείται

η  δήλωση συμμετοχής  μέχρι  την  Πέμπτη  14  Μαρτίου  στο  Επιμελητήριο

Λασιθίου τηλ: 28410 27150,  info@epimlas  .  gr   και στο  site του Επιμελητηρίου

Λασιθίου: www  .  epimlas  .  gr  .

http://www.ebeh.gr/
mailto:stefanoudaki@ebeh.gr

