
ΚΑΒΑΛΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΕΡΡΕΣ

Χορηγοί επικοινωνίας:

Χορηγοί:



Έναρξη λειτουργίας των Εκθεσιακών Περιπτέρων 

Τελετή Έναρξης µε τη συµµετοχή της Φιλαρµονικής του ∆. ∆ράµας.
Χαιρετισµός Περιφερειάρχη Π.Α.Μ.Θ. 
Χαιρετισµός επίσηµων. 

Το ‘’Καλάθι Προϊόντων’’ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
και η Θρακο-Μακεδονική  κουζίνα.
Παρουσίαση  των Προϊόντων της Π.Α.Μ.Θ. 
Παρουσίαση της Περιφερειακής Κουζίνας
Ξενάγηση στο Χώρο των Περιπτέρων.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08:00

11:00-11:30

11:30-12:30

Ηµερίδα “Synergia”: «Ανταλλαγή απόψεων για την ενίσχυση της 
ενδοπεριφερειακής επαγγελµατικής συνεργασίας και τη δηµιουργία 
δικτυώσεων», 2ος όροφος: Αµφιθέατρο “Κωνσταντίνος Καραµανλής”.

12:30-14:30

 Τελετής Λήξης µε Μουσικοχορευτικές Εκδηλώσεις, στις οποίες συµµετέχουν:18:00-21:00

Το Μουσικό Σχολείο ∆ράµας
Το Λύκειο Ελληνίδων ∆ράµας
Η Θρακική Εστία ∆ράµας
Ο Σύλλογος Εβριτών Νοµού ∆ράµας “Ο ΕΒΡΟΣ”
Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος ∆οξάτου

Προγραµµατισµένες επιχειρηµατικές συναντήσεις (Β2Β) θα πραγµατοποιούνται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της “Synergia”, στην Αίθουσα Αυτοδιοίκησης “Ανδρέα 
Παπανδρέου” (3ος όροφος).

Την επιµέλεια παρουσίασης των εκδηλώσεων θα έχει ο ηθοποιός Ιωάννης Παπαζήσης.

Ο βραβευµένος Chef Στέλιος Ιωαννίδης, θα προβεί στην παρασκευή τεράστιας οµελέτας και 
παραδοσιακών εδεσµάτων χρησιµοποιώντας προϊόντα της Π.Α.Μ.Θ., µε τη βοήθεια των Σπουδαστών 
του Τµήµατος Μαγειρικής Τέχνης του ΙΕΚ ∆ράµας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ καθ’όλη τη διάρκεια της “Synergia”

 Συντονιστής: Γεώργιος Γρηγοριάδης, ∆ηµοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθµού 
ANT1. 

Χαιρετισµοί
«Μορφές συνεργειών και αξιοποίηση αυτών για τη µεγιστοποίηση 
ενδοπεριφερειακής καταναλωτικής συνείδησης & παραγωγής δικτυώσεων», 
Γεώργιος Ηλιάδης  (Α’ αντιπρόεδρος Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου 
Θεσσαλονίκης).

«Ο αγροτοδιατροφικός τοµέας, ως µοχλός ανάπτυξης της περιοχής. 
Καινοτοµίες που αναδεικνύουν την τοπικότητα και την ποιότητα των αγροτικών 
προϊόντων,  Ευδοκία Κρυσταλλίδου ( Ph.D.  Project Leader Αµερικάνικη 
Γεωργική Σχολή)

«Τυποποίηση – Ταυτότητα προϊόντων – Σήµανση – Περιφερειακά Σύµφωνα 
Ποιότητας Προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τοµέα», Πάνος Μίλης (∆/ντής 
εταιρείας CEO DK CONSULTANTS Σύµβουλος εξαγωγικού marketing)

«Πωλήσεις – Αγορές αγροτικών προϊόντων µέσω του ∆ιαδικτύου. Μύθοι και 
Πραγµατικότητα», Σάββας Γρηγοριάδης (Υπάλληλος της Π.Ε. ∆ράµας)

Ερωτήσεις – Συζήτηση – Ανταλλαγή απόψεων

Επίδοση Αναµνηστικών στους Συµµετέχοντες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ “Synergia”
«Aνταλλαγή απόψεων για την ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής  
επαγγελµατικής συνεργασίας και τη δηµιουργία δικτυώσεων».

12:30-12:40
12:40 - 13:00

13:00 – 13:20

13:20 – 13:40

13:40 – 14:00

14:00 – 14:20

14:20 – 14:30

Έκθεση Φωτογραφίας µε θέµα τα  παραδοσιακά τοπικά προϊόντα,  στο φουαγιέ του ∆ιοικητηρίου.
Έκθεση µε  παραδοσιακά οικιακά σκεύη και εργαλεία, στο φουαγιέ του ∆ιοικητηρίου.

∆ιατροφολόγοι θα ενηµερώνουν το κοινό για θέµατα Υγιεινής-Μεσογειακής διατροφής, στον κύριο 
Εκθεσιακό Χώρο.

Dj θα επιµελείται της µουσικής επένδυσης των εκδηλώσεων.


