Αγροτικός Αύγουστος 2010
Το πρόγραμμα INFOIL συμμετείχε στην 12η έκθεση κρητικών προϊόντων “Αγροτικός
Αύγουστος”, που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, από 30 Ιουλίου έως 8 Αυγούστου
2010. Η έκθεση διοργανώθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων.
Στα πλαίσια της έκθεσης “Αγροτικός Αύγουστος 2010”, την Τετάρτη 4 Αυγούστου
πραγματοποιήθηκε ημερίδα για την παρουσίαση του “Κρητικού Συμφώνου
Ποιότητας”, στα Χανιά. Μεταξύ των άλλων θεμάτων που παρουσιάστηκαν,
πραγματοποιήθηκε και εισήγηση με θέμα “Κρητικό Ελαιόλαδο στην Κρητική ΚουζίναΚρητικό Ελαιόλαδο και Κρητική Διατροφή- Κρητικό Ελαιόλαδο και Υγεία- Το
Ελαιόλαδο στο Εστιατόριο”. Μεταξύ του υλικού, σχετικού με τα θέματα της ημερίδας,
που προσφέρθηκε σε αυτούς που την παρακολούθησαν, μοιράστηκε και
ενημερωτικό υλικό για το πρόγραμμα INFOIL.
Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες από τη συμμετοχή στην έκθεση.
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Κισσαμίτικος Αύγουστος 2010
Στα πλαίσια των δράσεων ενημέρωσης και προβολής του προγράμματος INFOIL,
ήταν και η συμμετοχή στην έκθεση “Κισσαμίτικος Αύγουστος”, που
πραγματοποιήθηκε στην Κίσσαμο, από 13 έως 22 Αυγούστου 2010. Η έκθεση
διοργανώθηκε από τον Δήμο Κισσάμου, σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Χανίων. Το θέμα της ήταν “Κρήτη-Γή και Πολιτισμός” και ήταν
αφιερωμένη στα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, στον τουρισμό και στον πολιτισμό
της Κισσάμου. Στην έκθεση συμμετείχαν βιοτεχνίες, συνεταιρισμοί και επιχειρήσεις
από το νομό Χανίων καθώς επίσης και πολιτιστικοί σύλλογοι και δήμοι.
Στο περίπτερο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, υπήρχε μεταξύ άλλου
ενημερωτικού υλικού, και υλικό για το πρόγραμμα INFOIL.
Στα πλαίσια της εν λόγω έκθεσης πραγματοποιήθηκαν και μουσικοχορευτικές
εκδηλώσεις για την προβολή του πολιτισμού της Κρήτης που προσέλκυσαν
σημαντικό αριθμό τουριστών αλλά και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της
Κισσάμου, πολλοί από τους οποίους είναι και παραγωγοί ελαιολάδου.
Το πρόγραμμα INFOIL, απευθύνεται τόσο σε παραγωγούς ελαιόλαδου και άλλων
αγροτικών προϊόντων, όσο και σε καταναλωτές, και είναι σημαντικό στα πλαίσια
διεκπεραίωσης των δράσεων του, να περιλαμβάνεται και συμμετοχή σε εκδηλώσεις
τις οποίες παρακολουθούν τόσο παραγωγοί όσο και καταναλωτές.
Στην παρακάτω φωτογραφία παρουσιάζεται το περίπτερο της Ν.Α. Χανίων στην
έκθεση και διακρίνονται τα φυλλάδια του προγράμματος INFOIL.
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