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ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ  

προώθησης Κρητικών Προϊόντων  

στα Ελληνικά Ξενοδοχεία & τα Δίκτυα Διανομής– SUPER MARKET. 

 Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών ( ΟΑΚΑ) 27 & 28 ΜΑΪΟΥ 2022 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ έως 6/5 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  

για Ξενοδοχεία – Δίκτυα Διανομής- Super Market 

 

Τη μοναδική ευκαιρία να προμηθευτούν φρέσκα και μεταποιημένα κρητικά αγροτικά προσόντα, 

απευθείας από τους παραγωγούς, θα έχουν όσοι εκπρόσωποι ξενοδοχείων και δικτύων 

διανομής τροφίμων – SUPER MARKET συμμετάσχουν στο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ, το οποίο θα 

διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο ΑθηνΣτάδιο της Αθήνας(ΟΑΚΑ ) στις 27 και 28 Μαΐου. 

Το ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ θα περιλαμβάνει προκαθορισμένες ΔΩΡΕΑΝ ημίωρες συναντήσεις (Β2Β) 

μεταξύ των δύο πλευρών, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, καθώς και παράλληλες δράσεις, 

για γνωριμία με τα κρητικά προϊόντα.  

Το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός διοργανώνουν τα τέσσερα Επιμελητήρια της Κρήτης, σε 

συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων και υπό την αιγίδα της 

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) και της Περιφέρειας Κρήτης. 

 Η αποδοχή της  σχετικής πρότασης των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Κρήτης από τον 

Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη έχει ως στόχο τη διασύνδεση της Κρητικής 

διατροφής με την ευζωία, τον αθλητισμό και τον αθλητικό Τουρισμό και έχει την έμπρακτη 

συμπαράσταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

 

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ, αλλά απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης μέχρι την 

Παρασκευή 6 Μαΐου στο site του Επιμελητηρίου Ηρακλείου www.ebeh.gr ή 

στον σύνδεσμο  https://aitiseis.ebeh.gr/pagkritio-forum-athina 

 

 

http://www.ebeh.gr/
https://aitiseis.ebeh.gr/pagkritio-forum-athina


 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο 

Ηρακλείου, υπεύθυνη, κα Λένα Στεφανουδάκη τηλ: 2810 247034, 247039, 247047, 

stefanoudaki@ebeh.gr, forum@ebeh.gr 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

• Το ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - SUPER MARKET πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2012 στο 

Επιμελητήριο Ηρακλείου, σε μια προσπάθεια  γνωριμίας και συνεργασίας παραγωγών και 

ξενοδόχων της Κρήτης. 

• Από την πρώτη χρονιά η αποδοχή του εγχειρήματος ήταν μεγάλη με αποτέλεσμα ν΄ 

αποκτήσει Παγκρήτιο χαρακτήρα, με τη συμμετοχή και των άλλων Επιμελητηρίων, και να 

εξελιχθεί σταδιακά σε πραγματική ευκαιρία διασύνδεσης του Πρωτογενούς με τον Τριτογενή 

τομέα της τοπικής οικονομίας, καθώς έδωσε τη δυνατότητα σε κρητικούς ξενοδόχους να 

προμηθευτούν, χωρίς μεσάζοντες, τα αγροτικά προϊόντα που χρειάζονται κατά την 

τουριστική περίοδο και στους παραγωγούς να αποκτήσουν σταθερές συνεργασίες εντός 

Κρήτης. 

• Στις 19 Μαρτίου 2022 διεξήχθη το 10ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΦΟΡΟΥΜ, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 

Κρήτης (ΔΕΚΚ), όπου πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 16.400 επιχειρηματικές 

συναντήσεις (Β2Β), γεγονός που αποδεικνύει τη διαχρονική επιτυχία του θεσμού.  

• Σε αυτές τις συναντήσεις συμμετέχουν τα τελευταία χρόνια και Δίκτυα Διανομής Προϊόντων/ 

Super Market, καθώς υπήρξε ζωηρό ενδιαφέρον. 

• Πρόκειται για έναν θεσμό μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα,  για τον οποίο το Επιμελητήριο 

Ηρακλείου απέσπασε στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας το ευρωπαϊκό βραβείο στην 

κατηγορία «Special Μentions and Grand Jury Prize» 2017.  
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