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υνδιοργάνωση

Τπό ηελ Αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε
Φηλιαλδία, θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Απόδεκνπ Διιεληζκνύ

1ν Φεζηηβάι "Διιάδα Παληνύ" ζην Διζίλθη/ Φηλιαλδία 23-24 Οθησβξίνπ 2015
Σν θεζηηβάι ζα θαιύςεη ηειενπηηθά ε ΔΡΣ3 κε ηελ εθπνκπή «Γηαζπνξά»
Πξόηαζε ζπλεξγαζίαο γηα δηαθήκηζε, πξνβνιή θαη δεηγκαηηζκό πξνηόλησλ
Η Κνηλσληθή Σπλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε (ΚΟΙΝ.Σ.ΔΠ) «Διιάδα Παληνύ» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Οκνζπνλδία Φηλιαλδν-Διιεληθώλ Σσκαηείσλ κε έδξα ηελ Φηλιαλδία (18 Φηλιαλδν-ειιεληθά ζσκαηεία
κε 1850 κέιε), ηνλ Σύλδεζκν Διιήλσλ Φηλιαλδίαο, θαη ηνλ Φηλιαλδν-Διιεληθό ζύλδεζκν ηνπ Διζίλθη,
δηνξγαλώλεη ην 1ν Φεζηηβάι «Διιάδα Παληνύ» ζην Διζίλθη ηεο Φηλιαλδίαο, ζηηο 23 θαη 24 Οθησβξίνπ
2015.
Κύξηνο ζθνπόο ηνπ θεζηηβάι είλαη λα αλαδείμεη ηηο ζρέζεηο ησλ δύν ρσξώλ, λα πξνσζήζεη πξντόληα,
ππεξεζίεο θαη πνιηηηζκό από ηελ Διιάδα, θαη θπζηθά λα αλαδείμεη ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη
ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία.
Σε όηη αθνξά ζηνπο ζηόρνπο καο γηα ηελ αλάδεημε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο , θαη ηελ πξνώζεζε
ηνπ δηαπνιηηηζηηθνύ δηαιόγνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί εκεξίδα κε ηέζζεξηο (4) ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηελ
Παξαζθεπή 23 Οθησβξίνπ ζηελ αίζνπζα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζην Διζίλθη (Eurooppasali):
1. Γξάζε δηθηύσζεο ησλ επαγγεικαηηώλ ηεο Διιεληθήο θνπδίλαο θαη εκπνξίνπ,

θαη δεηγκαηηζκόο-πξνώζεζε Διιεληθώλ πξντόλησλ.
13:00 – 15:00 «Be healthy and happy: The Art of Greek Cuisine and Nature»
2. Έθζεζε Διιεληθώλ εηθαζηηθώλ έξγσλ
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3. Γξάζε αλάδεημεο δηαπνιηηηζηηθώλ ζρέζεσλ
4. Γξάζε πξνώζεζεο θαη δηαθήκηζεο ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ θαη ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ.

Πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο δηαθήκηζεο, δηθηύσζεο θαη δεηγκαηηζκνύ πξντόλησλ
Αλαιπηηθά ην πξόγξακκα ηεο ζεκαηηθήο πξόσζεζεο ηεο Διιεληθήο θνπδίλαο θαη δηαηξνθήο έρεη
σο εμήο:

Παξαζθεπή 23 Οθησβξίνπ ζηελ αίζνπζα ηεο Δπξσπαηθήο επηηξνπήο:
13:00 – 15:00 «Be healthy and happy: The Art of Greek Cuisine and Nature»
Πξόγξακκα νκηιηώλ θαη παξνπζηάζεσλ
 Akis Staboulis Teacher at “Perho, Helsinki Culinary School”
"The divercity on the Greek Gastronomy"
 Pinja Rosenberg Freelance Journalist
“Vegetarian Or Greek”?
 Evangelos Patouchas “El Greco” Restaurant”
«Ouzo, Retsina and Mousaka. The myths of Greece in Finland»
 Gavrielides Food
“Greek and Cypriot products in Finland”

 Thomas Sopilidis President “Ellada Pantou”
Tasty, fine and healthy: New Special products from Greece
Έρνπλ θαιεζζεί γηα λα ζπκκεηάζρνπλ όιεο νη επηρεηξήζεηο Διιεληθνύ γαζηξνλνκηθνύ
ελδηαθέξνληνο ζην Διζίλθη, ( “Berghyddan” ,“El Greco” ,“Minos”, “Thalassa” Taverna
Zorbas, “Veggie-Vegetarian food & café”, La Crêperie Café & Bistro) θαζώο θαη ν βαζηθόο
εηζαγσγέαο Διιεληθώλ πξντόλησλ («Gavrielides Food») ζηελ Φηλιαλδία, Φηλιαλδνί
δεκνζηνγξάθνη, θαζώο θαη θνηλό πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ Διιεληθή Κνπδίλα θαη ηα πξντόληα ηεο
Διιεληθήο θύζεο.
Οη ππεξεζίεο δηαθήκηζεο, δηθηύσζεο θαη δεηγκαηηζκνύ πξηόλησλ πνπ πξνζθέξνπκε είλαη νη
εμήο:
 Πξνβνιή νπηηθν-αθνπζηηθνύ πιηθνύ πνπ ζα καο δηαζέζεηε ( Βίληεν ή άιινπ είδνπο
παξνπζίαζε), θαη ζύληνκνο ζρνιηαζκόο από ηνλ πξόεδξν ηεο ΚΟΙΝ.Σ.ΔΠ. «Διιάδα
Παληνύ» (ζύλνιν δηάξθεηαο 8-10 ιεπηά κέγηζην) κέζσ projector.
 Γεηγκαηηζκόο ησλ πξντόλησλ ζηνπο Έιιελεο εζηηάηνξεο
 Γεηγκαηηζκόο ησλ πξντόλησλ ζηνλ εηζαγσγέα Διιεληθώλ πξνηόλησλ
 Γεηγκαηηζκόο ησλ πξντόλησλ ζε Φηλιαλδνύο δεκνζηνγξάθνπο
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 Γηαλνκή δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ πνπ ζα καο δηαζέζεηε ζε όινπο ηνπο παξεπξηζθόκελνπο. ,
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεκαηηθήο Φπιιάδην, cd, θιπ
 Καηά ηελ είζνδν ηνπο νη επηζθέπηεο, ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ζπκπιεξώζνπλ ηα
ζηνηρεία ηνπο ζε έληππν, θαη λα ζπκθσλνύλ λα ηνπο απνζηέιιεη ε «Διιάδα Παληνύ» θαη νη
ζπλεξγάηεο ηεο, λέα θαη πξνζθνξέο από Διιάδα. Η ιίζηα απηή ζα δηαλεκεζεί ςεθηαθά ζε
όινπο ηνπο ρνξεγνύο – δηαθεκηδόκελνπο.
Σπκπιεξσκαηηθά, αλ ππάξρεη πιεόλαζκα από δείγκαηα, ζα ηα πάξνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα νη
επαγγεικαηίεο πνπ ζα παξαβξεζνύλ εθεί όπσο, ζεθ από κε Διιεληθά Δζηηαηόξηα, bloggers θιπ.

Γηαδηθηπαθή δηαθήκηζε
Πξνβνιή ηνπ ινγόηππνύ ζαο





Σηελ αθίζα θαη ζην πξόγξακκα ηνπ θεζηηβάι πνπ ζα δηαλεκεζεί ςεθηαθά από ηελ ΚΟΙΝ.Σ.ΔΠ.
«Διιάδα Παληνύ» κε ηελ έλδεημε «Φνξεγόο»
Σηελ απνζηνιή ηνπ ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ (Newsletter) ζε 2 (δύν) θάζεηο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2015
((πεξίπνπ 5500 παξαιήπηεο ηδηώηεο θαη επηρεηξήζεηο, ειιεληθά θαη μέλα Μέζα Μαδηθήο
Δπηθνηλσλίαο, επηκειεηήξηα, πξεζβείεο θαη πξνμελεία, ζύιινγνη θαη νκνζπνλδίεο, θνξείο πνπ καο
ππνζηεξίδνπλ θιπ.). Τν έλα ζα απνζηαιεί ιίγεο εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θεζηηβάι θαη
ην άιιν ιίγεο κέξεο κεηά (απνηίκεζε ηνπ θεζηηβάι).
Με αλαξηήζεηο ζηνπο «ηνίρνπο» ησλ ζπλδεδεκέλσλ «Φίισλ» (Πεξίπνπ 3,237 άηνκα) ζην facebook
πξνθίι ηνπο κε εηδηθό ινγηζκηθό πξνβάιινληαο καδηθά ηνπο ρνξεγνύο (ππεξ-ζύλδεζκν-link ζην
εηδηθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ)



Σηελ επίζεκε ηζηνζειίδα καο http://www.elladapantou.com κε δηαθεκηζηηθά κπάλεξ/ιηλθ ζηελ
θεληξηθή ζειίδα (θαη όιεο ηηο ππνζειίδεο) από 10 Οθησβξίνπ κέρξη 10 Γεθεκβξίνπ 2015



Σηε ζειίδα Facebook https://www.facebook.com/Elladapantou.info κε αλάξηεζε ινγόηππνπ ζε εηδηθό
θσηνγξαθηθό άικπνπκ «Φνξεγνί 1νπ Φεζηηβάι «Διιάδα Παληνύ» ζηελ Φηλιαλδία. (3,685 likes)



Σηo πξνθίι Facebook https://www.facebook.com/koinsepelladapantou κε αλάξηεζε ινγόηππνπ ζε
εηδηθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ «Φνξεγνί 1νπ Φεζηηβάι «Διιάδα Παληνύ» ζηελ Φηλιαλδία.
Σην facebook event Φεζηηβάι "Διιάδα Παληνύ" ζηελ Φηλιαλδία, 23/24 Οθησβξίνπ 2015



Πξνππνζέζεηο ζπλεξγαζίαο
Τα δείγκαηα πξνηόλησλ θαη ηα δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα ή άιιν ζρεηηθό πιηθό ζα πξέπεη λα είλαη ζηα
Αγγιηθά ή θαη παξαπάλσ γιώζζεο, θαη λα απνζηείιεηε ηνπιάρηζηνλ 20 ηεκάρηα αλα θσδηθό πξντόληνο
Η θνύηα ζηελ νπνία ζα απνζηείιεηε δελ κπνξεί λα μεπεξλάεη ηηο παξαθάησ δηαζηάζεηο θαη θηιά:


Πιάηνο 40 Δθαηνζηά



Μήθνο 60 Δθαηνζηά,



Ύςνο 50 εθαηνζηά θαη Μέγηζην βάξνο 25 Κηιά!
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Θα πξέπεη λα είλαη πνιύ θαιά δηακνξθσκέλε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη λα κελ εκπεξηέρεη
επηθίλδπλα, ή εύζξαπζηα πιηθά.
Η θνύηα (ΜΙΑ ΣΥΣΚΔΥΑΣΙΑ) ζα πξέπεη λα απνζηαιεί από εζάο γηα λα ηελ παξαιάβνπκε, κέρξη ηελ
Σάββαην 10 Οθησβξίνπ 2015, κε ηελ έλδεημε «Διιάδα Παληνύ – Διζίλθη» ζηήλ παξαθάησ δηεύζπλζε:
ΚΟΙΝ..ΔΠ. «Διιάδα Παληνύ» (ππ όςηλ θ.Θσκά νπηιίδε) Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο 80, Σ.Κ.16562
Γιπθάδα - Αζήλα
ΠΡΟΟΥΗ! ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ ΣΟ ΚΟΣΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΩΡΟ Α
ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΒΑΡΤΝΔΙ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΔΑ


Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο απαηηείηαη ε ζπλππνγξαθή ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ πνπ
ζα ζαο απνζηαιεί θαη ε εμόθιεζε λα γίλεη κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό κέρξη ηελ
Γεπηέξα 5 Οθησβξίνπ 2015 ζηε ηξάπεδα:
EUROBANK Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0175.45.0200705032
Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR3902601750000450200705032
Δικαιούχοι Λογαριασμού: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ «ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΣΟΤ»
BIC ERBKGRAA

Σε πεξίπησζε νιηθήο αθύξσζεο ηνπ θεζηηβάι, ή ησλ δηαθεκηζηηθώλ δξάζεσλ ιόγσ αλσηέξαο βίαο ηα
ρξήκαηα ζα επηζηξαθνύλ ζην αθέξαην. Γελ επηζηξέθεηαη ην δηαθεκηζηηθό πιηθό, εθηόο θαη αλ αλαιεθζνύλ
ηα έμνδα από ηνλ δηαθεκηδόκελν.

Σν θόζηνο
Σν θόζηνο ηεο ζπκκεηνρήο είλαη 499 επξώ (405,69 επξώ + 23% ΦΠΑ)
Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε, θαη πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία
Με εθηίκεζε

Θσκάο νπηιίδεο
Πξόεδξνο ΚΟΙΝ..ΔΠ. «Διιάδα Παληνύ»
Κηλεηό 6932 302009 email: t.sopilidis@elladapantou.com
Tειεθσληθό θέληξν +30 211 8003248 Φαμ +30 211 8007028
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