
Κύκλος σεμιναρίων 2023: “Είμαι ο
πρεσβευτής του τόπου μου”

  Η Γαστρονομία στον ΤουρισμόΗ Γαστρονομία στον Τουρισμό

Η γαστρονομία ως διαχρονικά ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης του τουρισμού: H
συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση του σύγχρονου επισκέπτη και ταξιδιώτη

Το λογότυπο του Προγράμματος Taste Halkidiki, Επιμελητήριο Χαλκιδικής 2021

Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες

Να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες που προσφέρει ο
τόπος, ώστε να αναπτύξουν την δική τους επαγγελματική δραστηριότητα

Τόπος  Ημερομηνία διεξαγωγής  Διάρκεια

Διάρκεια: 4 ώρες  Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023  10:00-14:00
Συνεδριακό Κέντρο Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, Πολυτεχνείου 58, Πολύγυρος



Θεματολογία
 Γαστρονομία & Γαστρονομικός Τουρισμός  
 Οι συνυπάρχουσες τάσεις στην διατροφή σήμερα
 Το τοπικό γαστρονομικό χαρτοφυλάκιο (προϊόντα, συνταγές, παράδοση, 

άνθρωποι)
 Εμπειρία για τις 5 αισθήσεις
 Η «τροφή» του νου
 Η δύναμη της συνεργασίας
 Το Πρόγραμμα Taste Halkidiki: παρελθόν, παρόν και μέλλον
 Δικτύωση και αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει ο τόπος και το 

Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους επαγγελματίες μέλη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

Η διοργάνωση
Το σεμινάριο οργανώνεται από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΚΕΚ Πυθαγόρας" 
σε συνεργασία με την εταιρεία Chef     Stories  , στρατηγικό συνεργάτη του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Προγράμματος 
Taste     Halkidiki   και υλοποιείται με την συνεργασία της Νανάς Ζυγούρα, 
Συμβούλου και Εκπαιδεύτριας Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Marketing. 
Περισσότερες πληροφορίες για την εισηγήτρια, εδώ

Μεθοδολογία

Το σεμινάριο είναι βιωματικό. Περιλαμβάνει σύντομες θεωρητικές εισηγήσεις, 
μελέτη περιπτώσεων, παρουσίαση καλών πρακτικών, ασκήσεις και παιχνίδια 

Δωρεάν συμμετοχή

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν.
Το σεμινάριο αυτό σχεδιάστηκε ειδικά για το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και είναι 
μια παροχή στα μέλη του που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το περιβάλλον 
τους για την ανάπτυξη της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι Πέμπτη 16.02.2023
Δημήτρης Μήντος, Τ. 23710 24200, εσωτ. 4, Ε. simvoulos  @  epihal  .  gr  

ή επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο :
https://docs.google.com/forms/d/1O3DZb6Au8VoOpx15ZrRKcMpepRUtOOkgO9R9

JfGdrmA/viewform?edit_requested=true     

https://docs.google.com/forms/d/1O3DZb6Au8VoOpx15ZrRKcMpepRUtOOkgO9R9JfGdrmA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1O3DZb6Au8VoOpx15ZrRKcMpepRUtOOkgO9R9JfGdrmA/viewform?edit_requested=true
mailto:simvoulos@epihal.gr
https://www.zygoura.gr/
https://tastehalkidiki.gr/
https://chefstories.gr/

