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ΠΡΟΣ
Κοιν.

:

Υπουργείο Εξωτερικών
-Β8 Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
Υπουργείο Εξωτερικών
-Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού
-Διπλ. Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ
-Διπλ. Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ, κ. Φραγκογιάννη
-Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ&Εξωστρέφειας
-Γραφείο κας Β΄ Γεν. Δ/ντριας
-Β1, Β3 Δ/νσεις
Enterprise Greece
-Υπόψη κ.Δ/ντος Συμβούλου
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια
Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων Τροφίμων

(μέσω ΥΠΕΞ)
(μέσω ημών)
(μέσω ημών)
(μέσω ημών)

Ε.Δ.

: Υπόψη κ .Επιτετραμμένου

ΘΕΜΑ

: Διαδικτυακή δράση Ε.Επιτροπής για την προβολή/προώθηση βιολογικών
προϊόντων τροφίμων στις αγορές Κ-Μ Συμβουλίου Συνεργασίας Κόλπου
(GCC). Πρόσκληση συμμετοχής ελληνικών εταιρειών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της εκστρατείας για την προώθηση ευρωπαϊκών προϊόντων
τροφίμων σε τρίτες χώρες “More Than Food”, διοργανώνει διαδικτυακή δράση (webinar) για την
προώθηση ευρωπαϊκών βιολογικών προϊόντων στις χώρες μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας
Κόλπου (Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Η δράση
υπό την θεματική "' The Rise in Demand for EU Organic & Sustainable Products in the GCC"
αποσκοπεί στην δικτύωση των ευρωπαϊκών εταιρειών, μέσω της παρουσίασης ευκαιριών σε εν
λόγω αγορές και της διοργάνωσης διαδικτυακών διμερών επιχειρηματικών συναντήσεων.
Σε εν λόγω δράση, οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29/9 τ.έ. (2-3.30μμ-GST) μπορούν να
συμμετάσχουν μόνον πιστοποιημένες ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής/εξαγωγής βιολογικών
προϊόντων, κατά προτεραιότητα εταιρείες που δεν δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά ΣΣΚ.
Ειδικότερα η δράση εστιάζει στις εξής κατηγορίες προϊόντων: κρέατα/πουλερικά,
γαλακτοκομικά/τυριά, νωπά φρούτα/λαχανικά και ελαιόλαδο, δημητριακά/ζαχαρώδη.
______________________________________________
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Πληροφορίες εν λόγω δράσης, καθώς και πρόσκληση συμμετοχής (χωρίς κόστος), έχουν αναρτηθεί
σε
διαδικτυακή
Πύλη
AGORA
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71814. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής αίτησης
εγγραφής λήγει στις 11/9 τ.έ.
Οι φορείς στους οποίους κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για την ενημέρωση τυχόν
ενδιαφερομένων μελών τους.
H Διευθύνουσα
Μαρία Κωστοπούλου
Γραμματέας ΟΕΥ Α΄
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Invitation

‘The Rise in Demand
for EU Organic & Sustainable
Products in the GCC’
A unique opportunity to increase
your business and find new partners

FREE Live Webinar
Tuesday, 29 September, 2:00PM GST
The European Union cordially invites you to a B2B webinar on ‘The Rise in Demand for EU Organic
& Sustainable Products in the GCC’ on 29 September (2:00-3:30PM GST).
Tune into a live discussion with an EU trade representative and market analysts, who will explore
fresh market prospects for sustainable and organic products from the European Union in the
GCC Region, including strategic export opportunities for EU-certified organic producers.
Participants will be divided into virtual networking sessions, per category of products, and led
by market analysts, who will share key insights into emerging market trends and introduce
potential partners in the GCC Region.
Agenda:
•	Opening session: EU delegate and webinar moderator Aminda Leigh discuss the EU organic
and sustainability approach
•	Networking session: Business consultants will host each product specific session and present
business insights and market trends. The rest of the session will focus on introduction
of and networking between EU producers and GCC importers.
Space is limited, so make sure to register HERE by 11 September. Once you have registered,
you will receive a confirmation email.
Participation criteria:
•	Exclusively EU-based and EU-certified organic producers or exporters of any of the following
product categories: Meat & Poultry; Dairy & Cheese; Fruit & Vegetables; Olive Oil; Cereals
& Confectionery.
•	Producers or exporters of products not yet present on the GCC market will be prioritised.
Only registered exporters and importers will be allowed to participate in the webinar.
Following registration, exporters will be asked to provide a business profile and commercial
pitch, in order to facilitate B2B matchmaking.

