
 

 

 

 

 

 
                                ΓΕΝΙΚΗ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
            Γενικός Γραμματέας:  Θωμάς Γκίνης eMail:  thomas-ginis@t-online.de 

                                  Τηλέφωνο: 067848520  & κινητό: 01758822229 

 

Αξιότιμες/μοι συμπατριώτισσες/τες γεια σας.  

       Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης, στα πλαίσια της 

αλληλεγγύης με τις άλλες Ελληνικές Ομοσπονδίες, σας ενημερώνει για 

την ενδιαφέρουσα εκδήλωση της Θεσσαλικής Ομοσπονδίας Ευρώπης η 

οποία θα πραγματοπιοιήση το 13.ο  Φεστιβάλ στο Ντύσσελντορφ στις 

14 Απριλίου, με θέμα <<Ειδικό Αφιέρωμα με Θεσσαλικά 

Προϊόντα>>, με την παράκληση να τους συνδράμουμε όλοι μας.  

 

Ακολουθεί αυτούσια η Ανακοίνωση τους. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 

                                                                                    Νοέμβριος 2017 

 

13ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στο Ντύσσελντορφ 

Ειδικό αφιέρωμα στα θεσσαλικά προϊόντα 
       Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης 

 «ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» α.Σ. διοργανώνει το 13
ο
 Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης 

στο Ντύσσελντορφ στις 14 Απριλίου 2018. Το Φεστιβάλ φέτος θα 

συνδιοργανωθεί με τον ΠΕΔΚ Θεσσαλίας και θα αφιερωθεί στην προώθηση και 

προβολή των Θεσσαλικών προϊόντων στην Ευρώπη, θέλοντας έτσι να 

συμβάλλουμε και εμείς στην προώθηση τους στις αγορές της Ευρώπης, τόσο σε 

επαγγελματίες όσο και απλούς καταναλωτές, συμπατριώτες μας και μη. 

 

       Για την καλύτερη επίτευξη αυτού του στόχου η Ομοσπονδία αποφάσισε τις 

παρακάτω ενέργειες: 

1. Την διοργάνωση έκθεσης θεσσαλικών προϊόντων στο χώρο που θα γίνουν οι 

εκδηλώσεις του 13ου Φεστιβάλ. Εκεί θα μπορεί να γίνει είτε δειγματισμός των 

προϊόντων σας, είτε προβολή τους μέσω έντυπων φυλλαδίων ή και ακόμη 

γευστική δοκιμή τους από τους εκατοντάδες (αναμένεται υψηλός αριθμός) 

επισκέπτες Θεσσαλούς της Ευρώπης αλλά και από αρκετούς συμπατριώτες και 

Γερμανούς επισκέπτες που θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις.  (Το 

Ντύσσελντορφ ως τόπος διοργάνωσης έχει παράδοση μαζικής συμμετοχής)! 

 

       2. Την έκδοση ενός πολυσέλιδου εντύπου (σχήμα Α4, όλο έγχρωμο, 

ιλουστρασιόν χαρτί) στο οποίο θα υπάρχουν στοιχεία για την πορεία της 

Ομοσπονδίας Θεσσαλών Ευρώπης και τα προηγούμενα (12) Φεστιβάλ. Κυρίως 

όμως θα υπάρχει ένα μεγάλο αφιέρωμα στα εξαιρετικά προϊόντα που παράγει 

σήμερα η Θεσσαλία και αναφορά – προβολή σε θεσσαλούς παραγωγούς αλλά 

και εμπόρους καθώς και καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης αυτών 
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στις αγορές της Ευρώπης. 

 

       Το αφιέρωμα αυτό θα κυκλοφορήσει σε τουλάχιστον 10.000 αντίτυπα, θα 

είναι δίγλωσσο (Ελληνικά –Γερμανικά) και θα διανεμηθεί κυρίως σε 

επαγγελματίες στις αγορές της Γερμανίας, Ελβετίας και Αυστρίας. Η 

συγκέντρωση του υλικού και η έκδοση – εκτύπωση του γίνεται σε συνεργασία 

με την ομάδα του περιοδικού ΞΕΝΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΣ, το οποίο κυκλοφορεί σε 

ολόκληρη την Ελλάδα και έχει αποσπάσει πολλά θετικά σχόλια για το 

περιεχόμενο, την ποιότητα του και τον ξεχωριστό τρόπο που προβάλει τη 

Θεσσαλία και τους Θεσσαλούς. 

 

       Μπορείτε λοιπόν για την προβολή δικών σας προϊόντων και υπηρεσιών να 

επικοινωνείτε, εκτός από τον Ομοσπονδία μας και με τον ΞΕΝΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟ 

στην παρακάτω διεύθυνση: ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 3. ΤΡΙΚΑΛΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ΤΗΛ.24310-33215 e-mail: Xeniosthessalos@gmail.com 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

Διαμαντής Γκίκας 

Ο Α’ Γραμματέας 

Άγγελος Βόμπρας 
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