Γρεβενά, 9 Ιουλίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:
Παρουσίαση Συνταγών με Προϊόντα από τα Γρεβενά και την Κέρκυρα
Συνταγές με προϊόντα από τα Γρεβενά και την Κέρκυρα θα παρουσιαστούν στην διαδικτυακή
εκδήλωση που διοργανώνει το Επιμελητήριο Γρεβενών. Με το πέρας της παρουσίασης θα
υπάρχει πρόσβαση σε πλατφόρμα για B2B συναντήσεις με επιχειρήσεις και
εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και την Αλβανία. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό
και θα μεταδοθεί ζωντανά στο διαδίκτυο την Τρίτη 13 Ιουλίου στις 12:00μμ.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προβληθούν τα προϊόντα που επιλέχθηκαν και θα
παρουσιαστεί η διαδικασία παρασκευής των συνταγών. Οι εν λόγω συνταγές αποτελούν το
παραδοτέο αποτέλεσμα της συνεργασίας επιχειρήσεων, υπό τον συντονισμό των εταίρων
του έργου CBTB και αποτελούν την βασική προϋπόθεση για την απόκτηση της πιστοποίησης
CBTB, η οποία παρέχει ένταξη σε ένα δίκτυο πιστοποιημένων επιχειρήσεων.
Πέρα από τις συνταγές στην εκδήλωση θα μιλήσουν εκπρόσωποι των φορέων, οι οποίοι
συντόνισαν την συνεργασία επιχειρήσεων και ειδικών γαστρονομίας, με στόχο την επιλογή
προϊόντων, για την ανάπτυξη των τελικών συνταγών. Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης
θα υπάρχει ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων σε πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης, δίνοντας
την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνουν ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία και
τις απαιτήσεις για την απόκτηση και εφαρμογή του σήματος CBTB.
Το έργο CBTB στοχεύει στη διασυνοριακή συνεργασία φορέων από την Ελλάδα και την
Αλβανία, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG IPA II “ΕλλάδαΑλβανία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και με εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν. Επικεφαλής εταίρος του
έργου είναι το Επιμελητήριο Γρεβενών, από την Ελλάδα συμμετέχει ως εταίρος το
Επιμελητήριο Κέρκυρας και από την Αλβανία το Επιμελητήριο της περιφέρειας Vlora, η
Εθνική Παράκτια Υπηρεσία (National Coastal Agency) και η ECO-Partners για την αειφόρο
ανάπτυξη.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό και θα μεταδοθεί ζωντανά στο διαδίκτυο την
Τρίτη 13 Ιουλίου στις 12:00μμ στην ιστοσελίδα:
http://cbtb.online/

