Δελτίο Τύπου
5ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας
“Η συμβολή των μικροοργανισμών στη γεωργία, παραγωγή τροφίμων και υγεία”

Θεσσαλονίκη, 01.12.16 – Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
διοργανώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά το Συνέδριο Αγροτεχνολογίας με τίτλο: “Η
συμβολή των μικροοργανισμών στη γεωργία, παραγωγή τροφίμων και υγεία” το
οποίο θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου στις εγκαταστάσεις του
Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Η φετινή διοργάνωση
επικεντρώνεται κυρίως στην αποτύπωση του ρόλου των μικροοργανισμών με
εφαρμογές σε γεωργία, κτηνοτροφία, τρόφιμα και υγεία, και αναδεικνύει
αντιπροσωπευτικά πρακτικά παραδείγματα.
Το φετινό Συνέδριο εισέρχεται στον μικρόκοσμο εξετάζοντας το ρόλο και την
αξιοποίηση των μικροοργανισμών σε όλα τα επίπεδα της αγροδιατροφικής αλυσίδας.
Οι βιοδιεργασίες που σχετίζονται με την παρουσία μικροοργανισμών απαντώνται σε
πλήθος περιπτώσεων της φυτικής και ζωικής παραγωγής καθώς και σε προϊόντα που
απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή. Παράλληλα μικροβιακοί πληθυσμοί
προσδίδουν προστιθέμενη αξία και αποτελούν σημαντικό τμήμα της ταυτότητας
αγροδιατροφικών προϊόντων, ιδιαίτερα των παραδοσιακών τροφίμων. Το διεθνώς
αυξανόμενο καταναλωτικό ενδιαφέρον για τη σχέση μεταξύ διατροφής και υγείας, και
η συσχέτιση μεταξύ "φιλικών" μικροοργανισμών και υγείας, φέρνουν το συγκεκριμένο
θέμα στο επίκεντρο μελλοντικών εξελίξεων του αγροτεχνολογικού κλάδου με
σημαντικές οικονομικές και επιχειρηματικές δυνατότητες.
Το ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας διοργανώνεται αδιάλειπτα από το 2012 και έχει
πλέον καταστεί θεσμός στα δρώμενα της πόλης ως η κορυφαία εκδήλωση του είδους.
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο δίνει συνέχεια σε αυτήν την
επιτυχημένη πορεία συνδράμοντας τον αγρότη-επιχειρηματία μέσω αυτής της
στοχευμένης, συνοπτικής και παρεμβατικής εκδήλωσης.
Όπως και στα προηγούμενα συνέδρια, έτσι και φέτος, αναμένεται να συμμετάσχει
σημαντικός αριθμός διακεκριμένων επιχειρηματιών, υψηλόβαθμων στελεχών
επιχειρήσεων, εκπροσώπων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, του κλάδου
των δικτύων διανομής, αγροτικών συνεταιρισμών και τοπικών φορέων, επιστημόνων
και στελεχών της αρμόδιας πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας της χώρας.
Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ

Xορηγοί: Dow AgroSciences Export SAS – Kouimitzis Group – Pelopac Mediterranean Food
Specialties
Yποστηρικτές: Agrotech S.A. – Belas Foods – Bios Agrosystems – Φάρμα Κουκάκη – Κτήμα
Γεροβασιλείου – Profarm Agrosolutions – Trikalinos ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟ – tuvunu – VERGINA
Με Την Υποστήριξη: Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων – Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης – Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης – Επιμελητήριο Καβάλας –
Επιμελητήριο Κιλκίς – Επιμελητήριο Λάρισας – Επιμελητήριο Πιερίας – Επιμελητήριο
Χαλκιδικής – Νεανική Επιχειρηματικότητα – Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών – Perrotis
College – Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος – Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου
Ελλάδος
Χορηγοί Επικοινωνίας: O όμιλος ΑγροΤύπος A.E. .Οι εφημερίδες Αγροτική Έκφραση –
Agrenda - Larissanet – Μακεδονία - - Πρωινή του Κιλκίς - Ύπαιθρος Χώρα, και το περιοδικό
Business Partners
Χορηγοί Διαδικτυακής Επικοινωνίας: Agrocapital.gr – Agronews.gr - Agrotypos.gr –
Eidisis.gr - Ellinikigeorgia.gr – FnBDaily – Greenagenda.gr - Larissanet.gr - Taxydromos.gr
- Organiclife.gr - Voria.gr – Ypaithros.gr

http://www.amcham.gr/
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