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Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
Το σταθερό µας ραντεβού για άλλη µια χρονιά θα δοθεί στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας
την πρώτη εβδοµάδα του ∆εκεµβρίου, δηλαδή στις 4 έως και 6 ∆εκεµβρίου.
Το Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας, αποτελεί την µεγαλύτερη και
σηµαντικότερη εκδήλωση του κλάδου που γίνεται στην Ελλάδα.

Τιµητική ψήφος εµπιστοσύνης στο Φεστιβάλ
από τους µελισσοκόµους και τους καταναλωτές.
Στόχος και του 7ου Φεστιβάλ είναι η προβολή και προώθηση του επώνυµου ελληνικού µελιού,
κυρίως των µικρών παραγωγών, και των προϊόντων κυψέλης στο καταναλωτικό, στο εµπορικό
κοινό και στους χώρους µαζικής εστίασης.
Επιπλέον, αποτελεί τον τόπο για την σύναψη εµπορικών και επιχειρηµατικών συµφωνιών µεταξύ
των παραγωγών και επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης µελισσοκοµικών προϊόντων και
εξοπλισµού.

Εκθεση
Η Έκθεση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του
7ου Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων
Μέλισσας αποτελεί τον τόπο συνάντησης,
επιµόρφωσης και πληροφόρησης όλων των
εµπλεκόµενων στον µελισσοκοµικό τοµέα και όλες
τις εξελίξεις σχετικά µε τον τοµέα της παραγωγής,
των µηχανηµάτων, του εξοπλισµού, των νέων
τεχνολογιών, της νέας νοµοθεσίας, της τυποποίησης,
της προώθησης, της υγιεινής και της ασφάλειας
του µελιού και των λοιπών προϊόντων κυψέλης
θα καλύψει σε απόλυτο βαθµό τις ανάγκες των
επιχειρηµατιών του χώρου καθώς είναι ο ιδανικός
τόπος προβολής προϊόντων, εξοπλισµού και
υπηρεσιών του Μελιού και των Προϊόντων του.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Για δεύτερη χρονιά θα υπάρξει ξεχωριστός
τοµέας για τον µελισσοκοµικό εξοπλισµό και τους
επαγγελµατίες του κλάδου.

Ποιοι συµµετέχουν στην Έκθεση
• Μελισσοκόµοι
• Μελισσοκοµικοί Συνεταιρισµοί
• Εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και
τυποποίησης µελιού
• Επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων µέλισσας
• Επιχειρήσεις παραγωγής και επεξεργασίας κεριού
• Εταιρίες κατασκευής ή αντιπροσώπευσης
µελισσοκοµικού εξοπλισµού
• Εταιρίες κατασκευής ή αντιπροσώπευσης
εξοπλισµού συσκευασίας και τυποποίησης
• Παραγωγοί ή επιχειρήσεις παραγωγής βιολογικού
µελιού
• ∆ήµοι µε σηµαντική παραγωγή µελισσοκοµικών
Προϊόντων
• Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων,
Επιµελητήρια, ∆ηµόσιοι οργανισµοί

Παράλληλες Εκδηλώσεις
• Πανελλήνιο Μελισσοκοµικό Συνέδριο µε τη
συνδιοργάνωση της Οµοσπονδίας
Μελισσοκοµικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΜΣΕ)
• Γευσιγνωσία αµιγών κατηγοριών µελιού
• Γαστρονοµικός ∆ιαγωνισµός µε βάση το µέλι
• Εδέσµατα της ελληνικής κουζίνας που θα
παρασκευάζονται µε µέλι
• Ενηµέρωση καταναλωτών σε ειδικά περίπτερα
• Εκδηλώσεις για παιδιά µε θέµα: «Γνωρίστε τον
µικρόκοσµο της µέλισσας»

Θεωρώντας τη Μελισσοκοµία ως έναν από τους κλάδους
που µπορεί και πρέπει να αποτελεί την κορωνίδα τns
ελληνικής αγροτικής οικονοµίας, διοργανώνουµε το
7ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας.
Το µέλι είναι ένα προϊόν απόλυτα φυσικό, µε τεράστια αξία
για τον ανθρώπινο οργανισµό και ευρύ φάσµα χρήσεων
σε πολλούς τοµείς τπς ανθρώπινης ζωής.
Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ οι καταναλωτές θα έχουν
την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τα προϊόντα τπς
µέλισσας, να ακούσουν τις απόψεις των ειδικών, να τα
δοκιµάσουν αλλά και να αγοράσουν απευθείας από τον
παραγωγό αγνό προϊόντα.
Το Φεστιβάλ έχει πλέον καταστεί ο σηµαντικότερος
θεσµός στον τοµέα όπου φέτος έχουν προγραµµατιστεί
καινούργιες δράσεις και καινοτοµίες αναδεικνύοντάς το
ηγέτη της κατηγορίας του.

Αντώνιος Κολιόπουλος
Πρόεδρος Ε.Ο.Σ.Σ.

Καλή Αντάµωση
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