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ΘΕΜΑ: «PELLA AGRO» (27η ΓΕΩΡΓΙΚΗ -ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ)

Ο Δήμος Πέλλας έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τη διοργάνωση της «1ης

PELLA AGRO 2014», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 31 Αυγούστου

2014. Ο νέος, διευρυμένος θεσμός θα διαδεχθεί τη «Γεωργική –Βιοτεχνική Έκθεση

Κρύας Βρύσης» που επί 26 συναπτά έτη πραγματοποιείται στην πόλη της Κρύας

Βρύσης.

Σε μια περίοδο που ο αγροτικός και εμπορικός κόσμος πλήττεται από τη δυσμενή

οικονομική κατάσταση, θα πρέπει να αναπτυχθούν νέες ευκαιρίες βασισμένες σε

καινοτόμες ιδέες και ανταγωνιστικές πρωτοβουλίες. Η «1η PELLA AGRO 2014» έχει

ως όραμα να αποτελέσει σημείο δημιουργικής αναφοράς του γεωργικού και

βιοτεχνικού κόσμου της Κεντρικής Μακεδονίας και να καθιερωθεί σε εθνικό επίπεδο

χωρίς να εξαιρείται η μελλοντική, διεθνής προοπτική.

Οι στρατηγικοί στόχοι της «1ης PELLA AGRO 2014» είναι:

1. Ανάδειξη και προβολή της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας.

2. Καλλιέργεια εξωστρέφειας του Έλληνα παραγωγού.

3. Τόνωση της αγοράς.

4. Γνωριμία και επικοινωνία των εκθετών –παραγωγών με στόχο τη συνέργια και την

προοπτική στη συνεργασία.

Η έκθεση και φέτος θα υλοποιηθεί σε δύο χώρους: το στεγασμένο, ο οποίος θα

παραχωρηθεί με σειρά προτεραιότητας και τον υπαίθριο. Επιπλέον, έχουν σχεδιαστεί

ενέργειες προβολής του θεσμού, όπως η εκτύπωση αφίσας, τρίπτυχου εντύπου,

διαφημιστικού μπάνερ και πρόσκλησης. Εμφατική θα είναι η προβολή της έκθεσης στα



τοπικά και περιφερειακά Μ.Μ.Ε.. Στις παραπάνω πρωτοβουλίες θα αναγράφονται τα

ονόματα των φορέων που τη συνδιοργανώνουν. Επίσης, κατά την διάρκεια της

έκθεσης θα πραγματοποιηθούν ημερίδες από επιστημονικούς φορείς με στόχο την

ενημέρωση, την τεχνογνωσία και τις εφαρμογές προώθησης αγροτικών προϊόντων.

Σας καλούμε να ανταποκριθείτε και να ενισχύσετε με την συμμετοχή σας την «1η

PELLA AGRO 2014» προκειμένου να υλοποιηθεί με τη συνεργασία του Γεωτεχνικού

Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε λεπτομέρεια ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Πέλλας

Γρηγόριος Σωτ. Στάμκος


