
                              
                         FESTIVAL 
                          ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
                                ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ  θα πραγµατοποιηθεί το χρονικό διάστηµα από 17/5/2012 έως 20/5/2012 

Στον εξωτερικό χώρο του  Ζαππείου  στην Αθήνα. Η διοργανώτρια εταιρεία  έχει ως στόχο 

την επιτυχία της εκδήλωσης  που µπορεί να δώσει διέξοδο σε χιλιάδες επιχειρήσεις εν µέσω 

της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης.  Η εταιρεία GOLDEN EXPO καλεί κάθε επιχειρηµατία 

του νησιού που δραστηριοποιείτε στους τοµείς των τροφίµων –ποτών, τουρισµού και 

πολιτισµού να αξιοποιήσει την µοναδική ευκαιρία προβολής της επιχείρησης του και να 

συνδράµει µε την συµµετοχή του στην προσπάθεια τόνωσης της τοπικής οικονοµίας .     

1)Κυρία επιδίωξη του ΦΕΣΤΙΒΑΛ είναι να προβάλλουν την Κρητική διατροφή και της 

ενεργειακές της επιδράσεις στην υγεία. 

2)Να προκαλέσουν το ενδιαφέρον στρατηγικών επιχειρηµατικών ετέρων όπως super market, 

και αλυσίδες εστίασης ώστε να γνωρίσουν τα Κρητικά προϊόντα και να αναλάβουν την 

διακίνηση τους.  

3)Να προσελκύσουν Έλληνες  και ξένους  τουρίστες για την ερχόµενη θερινή περίοδο 

προβάλλοντας της υψηλές παρεχόµενες υπηρεσίες και να προωθήσουν τις µορφές τουρισµού  

και θεµατικούς προορισµούς που προσφέρει η Κρήτη. 

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ περιλαµβάνει τρεις εκθεσιακές ενότητες και πολλές εκδηλώσεις:  

α)Έκθεση Κρητικών προϊόντων τρόφιµα –ποτά (λάδι- ελιές – κρασί-ρακί-αποστάγµατα 

γαλακτοκοµικά –  αλλαντικά- κηπευτικά –  αρτοποιήµατα –  ζυµαρικά -βιολογικά – µέλι – 

αρωµατικά φυτά- καλλυντικά -αιθέρια έλαια  –προϊόντα λαδιού κλπ.) 

β)Έκθεση Λαϊκής τέχνης ( χειροτεχνήµατα-τοπική παράδοση –βιβλία –dvd κλπ) 

γ)Έκθεση  Κρητικού τουρισµού (Πάµε Κρήτη ) αγροτικά  καταλύµατα -τουριστικές 

µονάδες-εναλλακτικές µορφές τουρισµού – πρακτορεία –ναυτιλιακές εταιρίες -αεροπορικές 

εταιρίες κλπ) 

δ) Θα πραγµατοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις (Κρητικής κουζίνας –γευσιγνωσίας  

κρητικών προϊόντων –ηµερίδες εναλλακτικές µορφές τουρισµού –Κρητικοί χοροί κλπ)  

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ θα προβληθεί µέσα από ένα ευρύ διαφηµιστικό πρόγραµµα µε στόχο την 

µέγιστη επισκεψιµότητα:  
1)Καταχωρήσεις στον ελληνικό και περιοδικό τύπο. 
2)∆ιανοµή 100.000 προσκλήσεων στο Μετρό 
3)200 λάβαρα σε όλους τους κεντρικούς δρόµους της Αθήνας 
4)Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ  
Ο ενοικιαζόµενος χώρος είναι 2Χ3,6τµ 2,5Χ3,6τµ και 2,5Χ7τµ µε όλες της παροχές  
(δοµή, φωτισµό τραπέζι καρέκλες  και φύλαξη ).              
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