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ΓΔΛΤΗΟ ΤΥΠΟΥ   

Από ηο HACT ζηο ΔΒΔΦ 

Γωρεάν διαδραζηικά ζεµινάρια με ζηότο ηις επιηστημένες 

επιτειρημαηικές ζτέζεις Δλλάδας – Αμερικής  

 

Τελ Ακεξηθαληθή ηαμηδησηηθή αγνξά θαη γαζηξνλνκία παξνπζίαζαλ θαηά ηελ 
δηάξθεηα δύν ζεκηλαξίσλ ζην ΔΒΔΧ, ν Πξόεδξνο θαη ε Γηεπζύληξηα ηνπ 
Διιελνακεξηθαληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Τνπξηζκνύ (HACT) Γηώξγνο Τξηβηδάο θαη  
Αλαίο Νηίληξηρ αληίζηνηρα.  
Η παξνπζίαζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ δηαδξαζηηθώλ ζεκηλαξίσλ έγηλε ην 
απόγεπκα ηεο Πέκπηεο 29 θαη ηεο Παξαζθεπήο 30 Μαΐνπ ζηελ αίζνπζα δηαιέμεσλ 
ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Χαλίσλ ζε Χαληώηεο Δπαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 
ζηνλ Τνπξηζηηθό θιάδν θαη ζε επηρεηξεκαηίεο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηώλ.  
Τα δσξεάλ ζεκηλάξηα πινπνηήζεθαλ κε ζθνπό λα βνεζήζνπλ ηνπο ηνπηθνύο 
επηρεηξεκαηίεο θαη παξαγσγνύο λα θαηαλνήζνπλ ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο 
Ακεξηθαληθήο Αγνξάο θαη λα πξνσζήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα πξντόληα ηνπο θαη 
ηηο ππεξεζίεο ηνπο.  
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ζεκηλαξίνπ ν Πξόεδξνο ηνπ HACT θ. Τξηβηδάο 
κίιεζε ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνύ γηα ηελ Ακεξηθαληθή Ταμηδησηηθή 
αγνξά, αλέπηπμε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο, ηηο ηάζεηο θαη ηα λέα πξντόληα. Τόληζε, 
όηη είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδεηο θαιά ηελ αγνξά ζηελ νπνία απεπζύλεζαη θαη 
ππέδεημε λέεο ηαρεία αλαπηπζζόκελεο αγνξέο, θαζώο θαη ηερληθέο marketing.  
«Μπνξεί ε Διιάδα θαη ε Κξήηε είπε, λα είλαη έλαο καθξηλόο πξννξηζκόο θαη ην 
θόζηνο ησλ εηζηηεξίσλ λα είλαη αξθεηά πςειό, παξ’ όια απηά ε Κξήηε απνηειεί 
έλαλ δεκνθηιή πξννξηζκό γηα ηνπο Ακεξηθαλνύο ηνπξίζηεο, νη νπνίνη ηελ 
επηζθέπηνληαη γηα ηε γαζηξνλνκία ηεο, ηελ θπζηθή νκνξθηά ηεο, ηελ ηζηνξία ηεο 
θαη ηνπο αλζξώπνπο ηεο. Μπνξεί λα πξνγξακκαηίδνπλ ην ηαμίδη ηνπο θαη ρξόληα 
πξηλ».  
Σην δεύηεξν ζεκηλάξην γηα ηνπο επαγγεικαηίεο βηνηέρλεο, παξαγσγνύο θαη 
εμαγσγείο ή δπλεηηθνύο εμαγσγείο, ν θ. Τξηβηδάο κίιεζε γηα ην ηη ζεκαίλεη 
ειιεληθή θνπδίλα θαη ηη ζπκβαίλεη κε ηα ειιεληθά πξντόληα ζηελ Ακεξηθή. Λάδη, 
γαιαθηνθνκηθά πξντόληα θαη θξαζί επεζήκαλε, είλαη ηα πιένλ δηαδεδνκέλα 
πξντόληα πνπ εηζάγεη ε Ακεξηθή από ηελ Διιάδα. Τα θξεηηθά πξντόληα, 
δηαηίζεληαη ζε θάπνηα καγαδηά, όκσο όηαλ κηιάκε γηα ηεξάζηηεο αγνξέο, κηιάκε 
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θαη γηα κεγάιεο πνζόηεηεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο, κε ζηαζεξή 
πνζόηεηα θαη πνηόηεηα.  
Δπίζεο ν θ. Τξηβηδάο έδσζε πιεξνθνξίεο θαη γηα ην πώο εθκεηαιιεύνληαη άιιεο 
ρώξεο ην brand «ειιεληθό, Διιάδα», θαη θαηαθιύδνπλ ηελ αγνξά. “Μπνξεί ε 
Διιάδα ηόληζε λα γίλεηαη γλσζηή κε απηό ηνλ ηξόπν, δελ ζπκβαίλεη όκσο ην ίδην 
θαη κε ηα πξντόληα ηεο, πνπ ηειηθά παξακέλνπλ άγλσζηα”.  
Τέινο λα ζεκεησζεί όηη ην Hellenic American Chamber of Tourism (HACT) είλαη 
έλαο κε θεξδνζθνπηθόο Οξγαληζκόο από ην 1989, κε έδξα ηελ Καιηθόξληα ηεο 
Ακεξηθήο θαη γεθπξώλεη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ, αιιά 
θαη ηηο Γαζηξνλνκίαο, κεηαμύ ηεο Διιάδαο θαη ησλ ΗΠΑ.  
 


