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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα - Γραφείο Ο.Ε.Υ.: Προώθηση 
ελληνικών τροφίμων και ποτών στην αλβανική αγορά.   
 
 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιχειρήσεων στο Ελληνικό Φεστιβάλ 
Γαστρονομίας στα Τίρανα (τέλη Νοεμβρίου - αρχές Δεκεμβρίου 2016) 
 

Προθεσμία  δηλώσεων συμμετοχής έως τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016), στο τηλ. 
003554 2228980 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ecocom-tirana@mfa.gr. Επισυνάπτεται 
σχετικό έγγραφο και περιγραφή σχεδιαζόμενων εκδηλώσεων. 
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Α.Π.: Φ. 030.1/ 109 /ΑΣ 581 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 10.10.2016 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΙΡΑΝΑ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

Αρμόδιος: Θεοφανή Πανταζή, Γραμματέας ΟΕΥ Α´ Τίρανα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 
Φ. 030.1 / 109 / ΑΣ 581 Τηλ.: +3554 2228980, 2247323 Α.Π. 

E-mail: ecocom-tirana@mfa.gr   
FAX: +3554 2228979  
 

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω ημών)  
 

ΚΟΙΝ: 1. Υπουργείο Εξωτερικών (μέσω ΣΗΔΕ)  
 - Διπλ. Γραφείo Υφυπουργού κ. Δ. Μάρδα  
 - Γραφείο κ. Γεν. Γραμμ. ΔΟΣ & ΑΣ  
 - Γραφείο κας Αναπλ. Γεν. Γραμμ. ΔΟΣ & ΑΣ  
 - Γραφείο κ. Β΄ Γεν. Δ/ντή  
 - Β1, Β2 και Β8 Δ/νσεις  
 2. Γεν. Προξενεία Αργυροκάστρου και Κορυτσάς (μέσω ΣΗΔΕ)  

 

Ε.Δ.: Πρεσβεία Τιράνων (μέσω ημών)  
 Υπ’ όψιν κας Πρέσβεως  
 

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Ελληνικό Φεστιβάλ Γαστρονομίας στα 
Τίρανα (τέλη Νοεμβρίου - αρχές Δεκεμβρίου 2016) 

  
Στο πλαίσιο των χειμερινών δράσεων για την προώθηση ελληνικών τροφίμων και ποτών στην 

αλβανική αγορά, η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων αυτής, σε συνεργασία με το νέο πολυτελές ξενοδοχείο PLAZA, στα Τίρανα, διοργανώνουν σειρά 
εκδηλώσεων, αφιερωμένες στην ελληνική γαστρονομία.  

            Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η προώθηση εκλεκτών ελληνικών προϊόντων (π.χ. ελαιόλαδο, κρασί, 
τυριά, γιαούρτι, παξιμάδια, μαστίχα, κρόκο, ούζο κλπ) και η ανάδειξη της ποιότητας και της υπεροχής των 
ελληνικών προϊόντων, συνδυάζοντάς τα με γευστικές και γαστρονομικές εμπειρίες, με μουσικές μελωδίες και 
οπτικοακουστικά ερεθίσματα. 

Στόχος μας είναι οι εκδηλώσεις να διεξαχθούν εντός 2-3 ημερών, στα μέσα της εβδομάδος (Τρίτη έως 
Πέμπτη), περί τα τέλη Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου τ.έ., ώστε να αξιοποιηθεί η προ-εορταστική περίοδος 
των Χριστουγέννων. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε τις εκδηλώσεις με τα εγκαίνια της 
σημαντικότερης Διεθνούς Εμπορικής Έκθεσης των Τιράνων (24-28/11/2016), που θα πραγματοποιηθούν στις 
24/11/2016.  

Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε αναλυτική περιγραφή των σχεδιαζόμενων 
εκδηλώσεων μας και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας. 

Για την καλύτερη οργάνωση των εκδηλώσεων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και ποτών, παρακαλούμε τα μέλη σας που ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια προβολής και τοποθέτησης νέων προϊόντων στην αλβανική αγορά, 
όπως επικοινωνήσουν απευθείας με το Γραφείο ΟΕΥ, έως τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου τ.έ., στο τηλ. 003554 
2228980 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ecocom-tirana@mfa.gr. 

 

 
 
 
 
 
/ΘΠ 
Συν. Συν. Σελ. 2 

Η Προϊσταμένη  
 
 

Παγώνα Λάρδα 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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CONCEPT PAPER 

ΘΕΜΑ: Ελληνική γαστρονομία στα Τίρανα 

Τόπος διεξαγωγής εκδήλωσης:   ξενοδοχείο “The PLAZA Tirana”  

Χρόνος διεξαγωγής εκδήλωσης: (τέλη Νοεμβρίου - αρχές Δεκεμβρίου 2016) – (t.b.c) 

MOTTO:  “A WINDOW TO GREECE through Gastronomy at PLAZA HOTEL” 

 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:  
Στο πλαίσιο των χειμερινών δράσεων για την προώθηση ελληνικών τροφίμων και ποτών στην Αλβανία, η 
Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων αυτής, σε 
συνεργασία με το ξενοδοχείο PLAZA, διοργανώνουν σειρά εκδηλώσεων, αφιερωμένες στην ελληνική 
γαστρονομία.  
 
ΣΤΟΧΟΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
To Greek Food Festival διαρθρώνεται σε πολλαπλές εκδηλώσεις με στόχο την παρουσίαση και την 
περαιτέρω προώθηση επιλεγμένων ελληνικών τροφίμων και ποτών στην αγορά της Αλβανίας μέσα από την 
προβολή της «ελληνικής κουζίνας» και της μουσικής κουλτούρας με τη συμμετοχή Ελλήνων επαγγελματιών. 
Επιπλέον, επιλεγμένο οπτικο-ακουστικό υλικό δημοφιλών ελληνικών τουριστικών προορισμών, θα 
προβάλλεται σε μεγάλες LED οθόνες, έτσι ώστε οι επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την 
ελληνική ατμόσφαιρα μέσω όλων των αισθήσεων. 

Οι δράσεις περιλαμβάνουν παρασκευή και παρουσίαση ελληνικών εδεσμάτων που θα συνοδεύονται από 
επώνυμα ελληνικά ποτά (οίνους, μπύρες, ηδύποτα). Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα σε εταιρείες 
ελληνικών τροφίμων και ποτών να προβάλλουν τα προϊόντα τους. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ:  
Οι εκδηλώσεις προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν στο τέλος του τρέχοντος έτους, τέλη Νοεμβρίου - 
αρχές Δεκεμβρίου 2016 (αναμένεται να επιβεβαιωθούν συγκεκριμένες ημέρες). Η επιλογή της συγκεκριμένης 
περιόδου, λίγο πριν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, είναι σκόπιμη, 
προκειμένου να αξιοποιηθεί το εορταστικό κλίμα και η αυξημένη διάθεση κατανάλωσης του στοχευόμενου 
κοινού. 

 

Σχέδιο προτεινόμενων δράσεων: 

1. CULINARY SEMINARS 

(7 Δεκεμβρίου 2016, 12:30-14:30 – t.b.c) 

Δωρεάν σεμινάρια ελληνικής γαστρονομίας, σε ολιγομελή τμήματα, από γνωστό Έλληνα Chef, ο οποίος θα 
παρουσιάσει τα μυστικά της ελληνικής υψηλής γαστρονομίας, με τη χρήση ποιοτικών ελληνικών προϊόντων. 
Στο τέλος των σεμιναρίων, στους συμμετέχοντες θα προσφερθούν επιλεγμένα ελληνικά προϊόντα και θα 
έχουν την ευκαιρία γευσιγνωσίας των γαστρονομικών δημιουργιών που θα παρασκευαστούν κατά τη 
διάρκεια των σεμιναρίων. 
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2. GREEK GASTRONOMY GALA DINΝER 

(8 & 9 Δεκεμβρίου 2016, 20:30 – t.b.c) 

Μοναδική εμπειρία υψηλής ελληνικής γαστρονομίας, με την υπογραφή διακεκριμένου Έλληνα Chef, 
επιλεγμένα ελληνικά κρασιά και εξαιρετική ελληνική μουσική, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου 
«PLAZA», θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν υψηλοί προσκεκλημένοι, σε ειδικές για την ελληνική 
Πρεσβεία, ιδιαίτερα προσιτές τιμές. 

3. GREEK GASTRONOMY WEEK 

(Εβδομάδα από 7 Δεκεμβρίου 2016 - t.b.c) 

Oι λάτρεις της καλής κουζίνας, θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν γευστικές προτάσεις ελληνικής 
γαστρονομίας, στο εστιατόριο του ξενοδοχείου PLAZA, καθ’ όλη τη διάρκεια της επιλεγμένης περιόδου.  

4. FOOD & WINE PRESENTATION 

(7-8-9 Δεκεμβρίου 2016 - t.b.c) 

Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου θα μπορούσε να γίνει παρουσίαση επιλεγμένων 
εκλεκτών τροφίμων και ποτών, με την συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων και φορέων, αλβανικών 
δικτύων διανομής και εισαγωγέων τροφίμων και ποτών.    

5. GREEK GOURMET FOOD ON TV (t.b.c.) 

Τηλεοπτική εκπομπή αφιερωμένη στην ελληνική κουζίνα με συμμετοχή έλληνα Chef σε μεγάλης εμβέλειας 
και υψηλής τηλεθέασης τηλεοπτικό κανάλι για την περαιτέρω διαφήμιση των εκδηλώσεων. 

Εκπομπή με τη συμμετοχή διακεκριμένου chef, ο οποίος με τη χρήση ελληνικών προϊόντων, διαθέσιμων 
στην αλβανική αγορά, θα προετοιμάσει ένα παραδοσιακό ελληνικό menu, στην κουζίνα του ξενοδοχείου. Η 
εκπομπή θα προβληθεί, κατά προτίμηση, στην πρωινή ζώνη του καναλιού & αποσπάσματα θα προβληθούν 
στα δελτία ειδήσεων.  

6. MEDIA 

Το ξενοδοχείο θα εξετάσει τη δυνατότητα διαφημιστικών καταχωρήσεων για τις εκδηλώσεις σε επιλεγμένες 
εφημερίδες, περιοδικά, καθώς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικά κανάλια. 

Το Γραφείο ΟΕΥ, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου της Πρεσβείας στα Τίρανα θα αναλάβει τη διανομή 
σχετικού ενημερωτικού Δελτίου Τύπου. 

Η Προϊσταμένη 

 

Παγώνα Λάρδα 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 
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