
From: Akis Kastanopoulos <Akis@ecrm.marketgate.com>  
Sent: Monday, July 19, 2021 9:48 PM 
Subject: Προς ενημέρωση των μελών των Επιμελητηρίων. 
 
Αγαπητοί/ές κύριοι/ες, 
Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία ECRM με έδρα τις ΗΠΑ, ως «αγοραστική πύλη» 
παρέχει εγγυημένες προσωπικές Β2Β συναντήσεις με αγοραστές από μεγάλες αλυσίδες λιανικού εμπορίου που 
ενδιαφέρονται να προμηθευτούν νέα προϊόντα.  
Με ενθουσιασμό ανακοινώνουμε σε προμηθευτές και παραγωγούς από την Ελλάδα και την Κύπρο την έναρξη του 
προγράμματος The Mediterranean Foods!   
To πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στην πλατφόρμα www.ecrmconnect.com στις 14-16 Σεπτεμβρίου 
2021. 
 
Αφορά τις παρακάτω κατηγορίες τροφίμων & ποτών: 
1. Αρτοσκευάσματα (πρώτες ύλες, προϊόντα έτοιμα για το ράφι, κρακεράκια, κριτσίνια, φρυγανιές, παξιμάδια, 
ψωμί, μπισκότα, κουλούρια, βουτήματα, κλπ) 
2. Τρόφιμα σε κονσέρβες / βάζα. 
3. Καφές, τσάι, κακάο. 
4. Αποξηραμένα φρούτα, ξηροί καρποί. 
5. Ζυμαρικά, όσπρια, σπόροι 
6. Ελαιόλαδα, ελιές, ξίδια, αλοιφές. 
7. Μέλια, μαρμελάδες, σάλτσες. 
8. Διάφορες λιχουδιές/μεζέδες/εδέσματα. 
 
Η ECRM έχει διορίσει τον κ. Άκη Καστανόπουλο, πιστοποιημένο Export Manager από την TÜV Hellas, για να 
βοηθήσει προμηθευτές από την Ελλάδα και την Κύπρο να κατανοήσουν τις υπηρεσίες της ECRM και να τους 
βοηθήσει να συμμετάσχουν και να αξιοποιήσουν στο έπακρο το πρόγραμμα. 
 
Αν θέλετε να δείξετε σε εγγυημένες Β2Β συναντήσεις με αληθινούς αγοραστές τα μεσογειακά προϊόντα σας και να 
συναντήσετε πρόσωπο με πρόσωπο τους αρμόδιους λήψης αποφάσεων λιανικού εμπορίου και διανομείς, 
επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπό μας κ. Άκη Καστανόπουλο για αυτό το πρόγραμμα. Θα χαρεί πολύ να σας 
ενημερώσει σχετικά με τις λεπτομέρειες του προγράμματος, να σας εξηγήσει πώς λειτουργεί και να σας βοηθήσει 
να εγγραφείτε. 
 
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση και πρόσθετη πληροφορία.  
 
Με εκτίμηση, 
 
Άκης Καστανόπουλος 
ECRM | Greece & Cyprus "Mediterranean Program" Manager 
Mobile & Viber: +30 6989 60 10 09 
Email: Akis@ecrm.marketgate.com 
ECRM.MarketGate.com 
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Dear Sir / Madam,   
   
ECRM provides guaranteed meetings, putting you face-to-face with several new buyers from major chains who are 

sourcing new products.    
   
We are excited to announce to suppliers and producers from Greece and Cyprus the launch of The Mediterranean 
Foods Program! This program will take place virtually on ECRM Connect, between 14-16 September 2021.    
   
The categories of scope will include:   
   

1. Baking  
Sub-categories:  
➢  Baking Ingredients  
➢  Shelf Stable Bakery  
➢  Crackers and Dry Bread  
➢  Biscuits  

2. Canned & jarred food 

3. Coffee, Tea, Cocoa  

4. Dried Fruits, Nuts  

5. Pastas, Legumes, Grains  

6. Oils, Olives, Vinegars, Sauces  

7. Spreads, Honey, Jams  

8. Specialty Treats  
   
ECRM have appointed Akis Kastanopoulos, a TUV Certified Export Manager, to help suppliers from Greece and 
Cyprus understand ECRM services and help them join and take the most out of the program.  
   
If you want to show buyers your Mediterranean delicacies, and meet retail and distributor decision makers face-to-
face, contact our representative Akis Kastanopoulos for this program. He will be very pleased to update you on the 
program details, explain how the program works and help you get registered.   
 
Regards, 
 
Akis Kastanopoulos 
ECRM | Greece & Cyprus "Mediterranean Program" Manager 

Mobile & Viber: +30 6989 60 10 09 

Email: Akis@ecrm.marketgate.com 

ECRM.MarketGate.com 
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