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Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το 2020:
Παράταση προθεσμίας υποβολής έως τις 3 Ιουνίου
2020
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Νέα

Λόγω της πανδημικής έξαρσης της νόσου Covid19, η προθεσμία για τις δύο προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων σχετικά με τις «ενέργειες
ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα
γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην
εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες, σύμφωνα
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1144/2014»
παρατείνεται έως τις 3 Ιουνίου 2020.
Διορθωτικό των προσκλήσεων θα δημοσιευθεί
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσεχώς.
Παρακολουθήστε τις επικαιροποιήσεις των
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και
συμβουλευθείτε το νέο χρονοδιάγραμμά τους
Η ενότητα Συχνές ερωτήσεις επικαιροποιήθηκε
με μία σειρά συνήθων ερωτήσεων σχετικά με τις
επιπτώσεις της νόσου Covid-19 και του Brexit
στα εν εξελίξει προγράμματα προώθησης.

Η γωνιά των εξαγωγέων

Τα εγχειρίδια σχετικά με την είσοδο στις αγορές της Κολομβίας και του
Βιετνάμ είναι πλέον διαθέσιμα στην πύλη μας.

Τα εγχειρίδια παρέχουν επισκόπηση των ευκαιριών που προσφέρονται στον
αγροδιατροφικό τομέα στην Κολομβία και στο Βιετνάμ, καθώς και σημαντικές
πληροφορίες για την είσοδο στις εν λόγω αγορές.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ: Κολομβία - Βιετνάμ
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Πληροφορίες για τις αγορές στην πύλη μας.

Ημερολόγιο

Περίπτερα της ΕΕ το 2020: Alimentaria, Μεξικό και SIAL, Κίνα
Η ΕΕ θα συμμετάσχει στην Alimentaria (Μεξικό), καθώς και στη SIAL της Κίνας
(Σαγκάη) με περίπτερο που θα την εκπροσωπεί σε θεσμικό επίπεδο. Τα περίπτερα
της ΕΕ θα προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία γύρω από την ποιότητα, την ασφάλεια
και τη γνησιότητα μεγάλης ποικιλίας αγροδιατροφικών προϊόντων και ποτών της ΕΕ,
με ενημερωτικές συναντήσεις, παρουσιάσεις και μαθήματα μαγειρικής από ειδικούς,
εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, ανάπτυξη επαφών και κουίζ.
Περισσότερες πληροφορίες
Δεν συμμετείχατε σε κάποιο από τα διαδικτυακά μας σεμινάρια; Παρακολουθήστε τα
τελευταία μας διαδικτυακά σεμινάρια.

Η εκστρατεία στο προσκήνιο

Εκστρατείες της Επιτροπής
Επισκεφθείτε τις εν εξελίξει εκστρατείες επικοινωνίας στην
Ιαπωνία, τον Καναδά και τη Μέση Ανατολή:
https://europa.eu/food-match-japan
https://europa.eu/more-than-food-canada
https://europa.eu/more-than-food-uae
Πώς η χρηματοδότηση της ΕΕ βοήθησε την προώθηση
αγροδιατροφικών προϊόντων και ποτών εντός και
εκτός της ΕΕ
Παρακολουθήστε τις πέντε συνεντεύξεις μας με τους
δικαιούχους των τρεχόντων προγραμμάτων προώθησης για
να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εκστρατείες τους,
καθώς και τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας.
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την εκστρατεία και δείτε
σελίδες εκστρατειών.



Δείτε τα βίντεο.

Πρόσκληση για δράση / σχόλια

Παρακαλούμε στείλτε μας τα σχόλιά σας σχετικά με τα διαδικτυακά μας σεμινάρια ή
προτείνετε ένα νέο θέμα διαδικτυακού σεμιναρίου.

