OLIVE YOU, europejskie oliwki stołowe:
prezentacja najwyższej jakości i smaku
na GRECKIEJ PANORAMIE 2017
Panhelleńskie Stowarzyszenie Przetwórców - Standaryzatorów - Eksporterów Oliwek Stołowych (PEMETE) zaprezentuje
kampanię „OLIVE YOU, European Table Olives” w Polsce. Jest to trzyletni program promocyjny współfinansowany przez
Unię Europejską, który ma za zadanie wzrost zainteresowania i zapotrzebowania na europejskie oliwki stołowe,
zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i konsumentów. Program ma na celu również wzrost eksportu na rynek
docelowy w Polsce i pięciu innych krajów europejskich (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Austria, Szwecja).
Kampania „OLIVE YOU, European Table Olives” zostanie przedstawiona na GRECKIEJ PANORAMIE 2017 podczas Dnia
Branżowego. Przedsiębiorcy z branży żywności będą mieli okazję uczestniczyć w prezentacji programu „OLIVE YOU”,
którą poprowadzi przedstawiciel zarządu PEMETE ze szczególnym naciskiem na europejską oliwkę stołową, jej
popularne odmiany, walory smakowe i wysoką jakość. Punktem kulminacyjnym całodniowego wydarzenia biznesowego
będą podawane w porze obiadowej kreacje kulinarne wybitnego szefa kuchni Kuby Korczaka oparte na popularnych
odmianach europejskiej oliwki stołowej: CHALKIDIKI, KONSERWOLIA, KALAMATA.
Trzyletnia kampania „OLIVE YOU, European Table Olives” dotrze do profesjonalistów, dziennikarzy, szefów kuchni,
smakoszy, sprzedawców detalicznych i konsumentów w każdym wieku poprzez działania reklamowe i promocyjne,
targi, rozdawanie próbek, działania mające zapewnić rozgłos, degustacje oraz inne działania, których celem będzie
zapoznanie konsumentów z tym naturalnym i smacznym produktem.
O PEMETE:
PEMETE (Panhelleńskie Stowarzyszenie Przetwórców - Standaryzatorów - Eksporterów Oliwek Stołowych) jest
organizacją branżową chroniącą interesy jej członków, czyli przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem, produkcją
i eksportem greckich odmian oliwki stołowej.
Członkami stowarzyszenia są greckie przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem, standaryzacją i handlem
(rozprowadzaniem i eksportem) oliwek stołowych, które reprezentują ponad 90% ogółu greckiego eksportu do
ponad 100 krajów. Przedsiębiorstwa te eksportują znane na świecie greckie odmiany oliwek stołowych: Konserwolia,
Chalkidiki, Kalamata, Throumba i Megaritiki. Największą zaletą greckich oliwek stołowych jest ich naturalne
dojrzewanie na drzewie bez żadnych wspomagaczy tego procesu.
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