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Κυρίες και κύριοι, 
 
Σας καλωσορίζω  στο νησί μας και στη διημερίδα για την προσέλκυση επενδύσεων και την 
προώθηση των τοπικών προϊόντων στις ξένες αγορές με πρωτοβουλία της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, με την αμέριστη συμμετοχή της εταιρείας Enterprice Greece καθώς επίσης και 
την απρόσκοπτη υποστήριξη του Επιμελητηρίου Κέρκυρας. Σκοπός και ευχή όλων είναι οι 
δύο αυτές μέρες να αποτελέσουν το εναρκτήριο λάκτισμα εφαρμογής νέων, περισσότερο 
καινοτόμων προτάσεων και ιδεών που θα ωθήσουν την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της 
περιοχής μας.  
 
Συνεχώς αναφερόμαστε στην εξωστρέφεια και την καινοτομία καθόλου τυχαία καθώς αυτά 
είναι τα συστατικά της επιτυχίας σε καιρούς ύφεσης και οικονομικής κρίσης. Δεν υπάρχει 
χρυσή συνταγή της επιτυχίας, υπάρχει όμως η προσπάθεια για διαφοροποίηση, για 
δημιουργία και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσα από την αξιοποίηση των εξαγωγών 
που θα αποφέρουν τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Στη Κέρκυρα ήδη περισσότερες από 
15 επιχειρήσεις εξάγουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό. 
 
Τα προϊόντα του Ιονίου που σχετίζονται με τη διατροφή μας, αποτελούν συστατικό της 
ταυτότητας μας, που μπορεί να αποτελέσει μια δυνατή και μοναδική εμπειρία για τις ξένες 
αγορές και να αναδείξει τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα του κάθε τόπου και της 
τοπικής παράδοσης. 
 
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας προσπαθεί να συνδυάσει τον τουρισμό με τα τοπικά προϊόντα σε 
όλους τους τομείς και στηρίζει κάθε τέτοια ενέργεια. Αυτό το μήνα θα επισκεφτούν την 
Κέρκυρα εκπρόσωποι  του οργανισμού Ελαιοπαραγωγών από το Μαυροβούνιο που 
ενδιαφέρονται να δουν καλές πρακτικές ελαιοκαλλιέργειας, τοπία ελιάς, ελαιοτριβεία και να 
γνωρίσουν παραγωγούς. Επίσης θα δουν τη ζωή της περιοχής, το φαγητό και ιστορικά μέρη. 
Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Κέρκυρα που είναι  μια περιοχή με ανεπτυγμένο 
τουρισμό αλλά και επώνυμα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα όπως λάδι, κουμ κουατ, μέλι, 
κρασί, μπύρα, νούμπουλο, σαλάδο, σαπούνι ελαιολάδου, τσιτσιμπύρα, ούζο, λιμοντσέλο. 
 
Με στοχευμένες ενέργειες και δράσεις όπως η σημερινή, οι παραγωγοί θα έχουν την 
ευκαιρία με την παρουσία των ξένων διπλωματών να εξετάσουν τις δυνατότητες εξαγωγής 
των τοπικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού.  
 
Θέλουμε να κρατήσουμε την τοπική ταυτότητα και να την κάνουμε γνωστή στο εξωτερικό και 
να αξιοποιήσουμε τις γεωφυσικές, πολιτιστικές, κλιματικές ιδιαιτερότητες της περιοχής. 
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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στην Κέρκυρα θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε 
μονάδες παραγωγής τοπικών προϊόντων και ευελπιστούμε να πραγματοποιηθούν περαιτέρω 
εξαγωγές. 
 
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη προσοχή σας. 


