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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ, 20
ΙΟΥΛΙΟΥ 2010
ΘΕΜΑ: Διερεύνηση κοινών δράσεων και δυνατοτήτων συνεργασίας του Ευρ. Προγράμματος LIFE08
INF/GR/000581 INFOIL “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟ
ΕΛAΙΟΛΑΔΟ» με τη Ν.Α. Χανίων

Μετά από πρόταση του Πολυτεχνείου Κρήτης έλαβε χώρα συνάντηση με το παραπάνω θέμα στη Νομαρχία Χανίων με
παρευρισκόμενους τους:
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Γ. Παπαδάκη

Πολυτεχνείο Κρήτης
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Πολυτεχνείο Κρήτης
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Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν πιθανοί τρόποι συνεργασίας του προγράμματος INFOIL με τη Ν.Α. Χανίων με στόχο
την υποστήριξη των δράσεων του προγράμματος για την προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής ελαιολάδου, για
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία, και την προώθηση του εξαιρετικά παρθένου
ελαιολάδου στους επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους της Κρήτης.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ενδεικτικά προσανατολίσθηκαν στα μέσα προώθησης της αειφορίας και του εξαιρετικά
παρθένου ελαιόλαδου :
1. Εισαγωγή πληροφορίας του προγράμματος στο ενημερωτικό έντυπο της Νομαρχίας για το ελαιόλαδο με στόχο
τη βελτίωσή του.
2. Εισαγωγή πληροφορίας του προγράμματος στο ενημερωτικό DVD της Νομαρχίας για το ελαιόλαδο με στόχο τη
βελτίωσή του.
3. Επαφή με εκπροσώπους του Κρητικού Συμφώνου Ποιότητας (www.cretan-nutrition.gr)
4. Επαφή με εκπροσώπους του δικτύου ΔΕΠΕΚ, «ΕλαιοΓευσίες»( www.depek.gr)
5. Συμμετοχή του προγράμματος στην έκθεση Αγροτικός Αύγουστος, στο περίπτερο της Νομαρχίας.
6. Ενημέρωση του συλλόγου ξενοδόχων Ν. Χανίων, με στόχο να μοιράζεται ενημερωτικό υλικό του προγράμματος
σε όλα τα ξενοδοχεία του Ν. Χανίων.
7. Ενημερωτικό υλικό του προγράμματος μαζί με μπουκαλάκια εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου στο περίπτερο
της Νομαρχίας στο αεροδρόμιο των Χανίων (λειτουργεί καθημερινά 09:00 – 22:00, εκτός Κυριακές.
Επισκεψιμότητα ~ 200 άτομα/ ημέρα). Ενημερωτικό φίλμ / σποτ για το πρόγραμμα που να προβάλλεται
συνέχεια στο περίπτερο σε οθόνη. Για τις ανάγκες παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δράσης, να μπει
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προϋπόθεση για να πάρει διαφημιστικό δώρο ο επισκέπτης να αφήσει διεύθυνση ή email για επικοινωνία.
Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει κάποιος διαγωνισμός με SMS.
8. Το λογότυπο του προγράμματος να μπει στην ιστοσελίδα της Ν.Α. Χανίων με σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα
του προγράμματος και ακόμα να τυπωθεί επάνω στο χάρτη της Νομαρχίας Χανίων.
9. Να βρεθούν τα σημεία πώλησης εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου σε όλη την Ευρώπη και να προωθηθεί αυτή η
πληροφορία μέσα από την ιστοσελίδα του προγράμματος και της Ν.Α. Χανίων.
10. Εγκατάσταση του Κέντρου Ενημέρωσης για το ελαιόλαδο σε διάφορα πιθανά σημεία της πόλης των Χανίων.
11. Διανομή ενημερωτικού υλικού του προγράμματος μαζί με μπουκαλάκια ελαιολάδου με χρήσιμες πληροφορίες
για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς.
12. Επαφή με δίκτυο καταστημάτων μεγάλης κλίμακας.
Έγινε ανταλλαγή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού και ανανεώθηκε η συνάντηση μετά από τη διερεύνηση των
προϋποθέσεων για υλοποίηση των προτάσεων και δράσεων που συζητήθηκαν.

