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CONCEPT PAPER 

ΘΕΜΑ: Ελληνική γαστρονομία στα Τίρανα 

Τόπος διεξαγωγής εκδήλωσης:   ξενοδοχείο “The PLAZA Tirana”  

Χρόνος διεξαγωγής εκδήλωσης: (τέλη Νοεμβρίου - αρχές Δεκεμβρίου 2016) – (t.b.c) 

MOTTO:  “A WINDOW TO GREECE through Gastronomy at PLAZA HOTEL” 

 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:  
Στο πλαίσιο των χειμερινών δράσεων για την προώθηση ελληνικών τροφίμων και ποτών στην Αλβανία, η 
Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων αυτής, σε 
συνεργασία με το ξενοδοχείο PLAZA, διοργανώνουν σειρά εκδηλώσεων, αφιερωμένες στην ελληνική 
γαστρονομία.  
 
ΣΤΟΧΟΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
To Greek Food Festival διαρθρώνεται σε πολλαπλές εκδηλώσεις με στόχο την παρουσίαση και την 
περαιτέρω προώθηση επιλεγμένων ελληνικών τροφίμων και ποτών στην αγορά της Αλβανίας μέσα από την 
προβολή της «ελληνικής κουζίνας» και της μουσικής κουλτούρας με τη συμμετοχή Ελλήνων επαγγελματιών. 
Επιπλέον, επιλεγμένο οπτικο-ακουστικό υλικό δημοφιλών ελληνικών τουριστικών προορισμών, θα 
προβάλλεται σε μεγάλες LED οθόνες, έτσι ώστε οι επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την 
ελληνική ατμόσφαιρα μέσω όλων των αισθήσεων. 

Οι δράσεις περιλαμβάνουν παρασκευή και παρουσίαση ελληνικών εδεσμάτων που θα συνοδεύονται από 
επώνυμα ελληνικά ποτά (οίνους, μπύρες, ηδύποτα). Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα σε εταιρείες 
ελληνικών τροφίμων και ποτών να προβάλλουν τα προϊόντα τους. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ:  
Οι εκδηλώσεις προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν στο τέλος του τρέχοντος έτους, τέλη Νοεμβρίου - 
αρχές Δεκεμβρίου 2016 (αναμένεται να επιβεβαιωθούν συγκεκριμένες ημέρες). Η επιλογή της συγκεκριμένης 
περιόδου, λίγο πριν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, είναι σκόπιμη, 
προκειμένου να αξιοποιηθεί το εορταστικό κλίμα και η αυξημένη διάθεση κατανάλωσης του στοχευόμενου 
κοινού. 

 

Σχέδιο προτεινόμενων δράσεων: 

1. CULINARY SEMINARS 

(7 Δεκεμβρίου 2016, 12:30-14:30 – t.b.c) 

Δωρεάν σεμινάρια ελληνικής γαστρονομίας, σε ολιγομελή τμήματα, από γνωστό Έλληνα Chef, ο οποίος θα 
παρουσιάσει τα μυστικά της ελληνικής υψηλής γαστρονομίας, με τη χρήση ποιοτικών ελληνικών προϊόντων. 
Στο τέλος των σεμιναρίων, στους συμμετέχοντες θα προσφερθούν επιλεγμένα ελληνικά προϊόντα και θα 
έχουν την ευκαιρία γευσιγνωσίας των γαστρονομικών δημιουργιών που θα παρασκευαστούν κατά τη 
διάρκεια των σεμιναρίων. 
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2. GREEK GASTRONOMY GALA DINΝER 

(8 & 9 Δεκεμβρίου 2016, 20:30 – t.b.c) 

Μοναδική εμπειρία υψηλής ελληνικής γαστρονομίας, με την υπογραφή διακεκριμένου Έλληνα Chef, 
επιλεγμένα ελληνικά κρασιά και εξαιρετική ελληνική μουσική, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου 
«PLAZA», θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν υψηλοί προσκεκλημένοι, σε ειδικές για την ελληνική 
Πρεσβεία, ιδιαίτερα προσιτές τιμές. 

3. GREEK GASTRONOMY WEEK 

(Εβδομάδα από 7 Δεκεμβρίου 2016 - t.b.c) 

Oι λάτρεις της καλής κουζίνας, θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν γευστικές προτάσεις ελληνικής 
γαστρονομίας, στο εστιατόριο του ξενοδοχείου PLAZA, καθ’ όλη τη διάρκεια της επιλεγμένης περιόδου.  

4. FOOD & WINE PRESENTATION 

(7-8-9 Δεκεμβρίου 2016 - t.b.c) 

Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου θα μπορούσε να γίνει παρουσίαση επιλεγμένων 
εκλεκτών τροφίμων και ποτών, με την συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων και φορέων, αλβανικών 
δικτύων διανομής και εισαγωγέων τροφίμων και ποτών.    

5. GREEK GOURMET FOOD ON TV (t.b.c.) 

Τηλεοπτική εκπομπή αφιερωμένη στην ελληνική κουζίνα με συμμετοχή έλληνα Chef σε μεγάλης εμβέλειας 
και υψηλής τηλεθέασης τηλεοπτικό κανάλι για την περαιτέρω διαφήμιση των εκδηλώσεων. 

Εκπομπή με τη συμμετοχή διακεκριμένου chef, ο οποίος με τη χρήση ελληνικών προϊόντων, διαθέσιμων 
στην αλβανική αγορά, θα προετοιμάσει ένα παραδοσιακό ελληνικό menu, στην κουζίνα του ξενοδοχείου. Η 
εκπομπή θα προβληθεί, κατά προτίμηση, στην πρωινή ζώνη του καναλιού & αποσπάσματα θα προβληθούν 
στα δελτία ειδήσεων.  

6. MEDIA 

Το ξενοδοχείο θα εξετάσει τη δυνατότητα διαφημιστικών καταχωρήσεων για τις εκδηλώσεις σε επιλεγμένες 
εφημερίδες, περιοδικά, καθώς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικά κανάλια. 

Το Γραφείο ΟΕΥ, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου της Πρεσβείας στα Τίρανα θα αναλάβει τη διανομή 
σχετικού ενημερωτικού Δελτίου Τύπου. 

Η Προϊσταμένη 

 

Παγώνα Λάρδα 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 


