
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιμελητηρίων 

στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ (GREEK FESTIVAL 2018), που 
διοργανώνεται για 2η φορά στη Marktplatz, την κεντρική πλατεία του 
Ντίσελντορφ από τις 3 έως τις 6 Μαΐου 2018. 

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
έχει δεχθεί πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. 

Σκοπός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , με την 
παρουσία της στην συγκεκριμένη έκθεση είναι να προβάλλει και να προωθήσει τον 
αγροτοδιατροφικό τομέα της και παράλληλα να συμβάλλει στη δημιουργία 
σημαντικών ευκαιριών για τους συμμετέχοντες με την σύναψη εμπορικών 
συμφωνιών.  

Το φεστιβάλ του 2017 μέσα σ’ ένα Ελληνικό ζωντανό και γιορτινό κλίμα, 
φιλοξένησε πάνω από 80.000 επισκέπτες, 4 Περιφέρειες και εταιρείες, οι οποίες 
έμειναν απολύτως ικανοποιημένες από την συμμετοχή τους. 

Το 2ο GREEK FESTIVAL θα παρουσιάσει σε ένα μεγάλο ακροατήριο την 
Ελληνική ταυτότητα, τον Ελληνικό πολιτισμό, τις τρέχουσες τάσεις της Ελληνικής 
κοινωνίας και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μερικών εκ των καλύτερων ελληνικών 
προϊόντων στη βιομηχανία τροφίμων, τη γαστρονομία και τον τουρισμό και σε 
άλλες υπηρεσίες. 

Η Ελληνική κοινότητα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη του Ντύσσελντορφ, η 
οποία έχει έντονα αναπτυγμένο το Ελληνικό επιχειρείν, ενώ στο κρατίδιο ζει η 
μεγαλύτερη κοινότητα Ελλήνων στην Ευρώπη, με 130.000 μέλη. Με το 2ο GREEK 
FESTIVAL επιθυμούμε να τονώσουμε το Ελληνικό επιχειρείν και να ανοίξουμε νέους 
εμπορικούς διαύλους τόσο για τους Έλληνες εκθέτες, αλλά και για τους εισαγωγείς 
Ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Σκοπός του φεστιβάλ είναι η προώθηση της Ελλάδας, των Περιφερειών, των 
Δήμων, των Επιμελητηρίων και των εταιρειών που θα συμμετάσχουν, ως 
τουριστικών προορισμών, αλλά και η ταυτόχρονη προβολή της γαστρονομίας μέσω 
της πώλησης των Ελληνικών προϊόντων του κλάδου τροφίμων και ποτών. Το 
Φεστιβάλ θα λάβει χώρα στη Marktplatz, την κεντρική πλατεία της πόλης, όπου 
βρίσκεται το Δημαρχείο του Ντύσσελντορφ, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα 
σημεία της Παλαιάς Πόλης του Ντύσσελντορφ. Στην πλατεία θα υπάρχει μία μεγάλη 
σκηνή, που θα φιλοξενεί πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, εκδηλώσεις 
γευσιγνωσίας, οινογνωσίας, διαγωνισμούς, μαθήματα χορού, βόλτες με ξύλινα 
ποδήλατα και οι επισκέπτες θα απολαύσουν και θα αγοράσουν ελληνικά προϊόντα, 
τουριστικά πακέτα, τρόφιμα και ποτά, κ.α. 

 



To φεστιβάλ θα φιλοξενήσει εταιρείες με προϊόντα που ανήκουν κυρίως σε 
τρεις κατηγορίες με δυνατότητα πώλησής τους: 

1. Ελληνική γαστρονομία. Για τα τρόφιμα – ποτά θα υπάρχει η δυνατότητα 
προβολής και πώλησης των Ελληνικών προϊόντων του κλάδου τροφίμων και ποτών. 

2. Ελληνικός Τουρισμός. Θα προβληθούν τουριστικοί προορισμοί του 
Ελληνικού Τουριστικού προϊόντος με συμμετοχές Περιφερειών Ελλάδος, Δήμων, 
ξενοδοχείων, τουριστικών πρακτορείων κα. με δυνατότητα απευθείας πώλησης 
τουριστικών πακέτων 

3. Λοιπές κατηγορίες. Για τα Non Food, προϊόντα περιποίησης, βιολογικά 
καλλυντικά, λευκά είδη κλπ. θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα πώλησής τους στους 
χιλιάδες επισκέπτες του φεστιβάλ. 

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο θεματικού Περιφερειάρχη Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής. τηλ:2541350105 
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