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Πρώτη Ενότητα
ΤΟ ΜΗΛΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Μια εικόνα για την παραγωγή των μήλων σε όλον τον κόσμο. 
Ποικιλίες και προβλήματα. Μια σύντομη γνωριμία 
για τις κυριότερες χώρες παραγωγής μήλων στην Ευρώπη.
Ομιλητές:
• Philippe Binard (Freshfel Europe)

 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, 
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΜΗΛΩΝ
 Η καλλιέργεια του μήλου αλλάζει χρόνο με το χρόνο. Νέοι τρόποι 
φύτευσης και τα νέα κλαδέματα, αυξάνουν τις στρεμματικές αποδόσεις 
και φέρνουν κέρδη στους Παραγωγούς. Γνώστες αυτών 
των καινοτομιών, αναλύουν όλα αυτά και μας ενημερώνουν 
για την επόμενη μέρα του μήλου στη χώρα μας, αλλά και στον κόσμο.
Ομιλητές:
• Alberto Dorigoni (Ίδρυμα Edmund Mach)
• Γεώργιος Πουλτσίδης (Emphyton)

 ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
 Γνωρίζοντας όλες τις νέες ποικιλίες μήλου. Ποιες από αυτές είναι 
με δικαιώματα και ποιες όχι; Σε ποιες χώρες καλλιεργούνται 

οι νέες ποικιλίες και ποια είναι η παραγωγή τους; 
Ποια είναι η εικόνα των ποικιλιών στην Ελλάδα; 
Ομιλητές:
• Walter Guerra (Eρευνητικό κέντρο Laimburg)
• Marco Bertolazzi (C.I.V)
• Άρης Κωνσταντινίδης (Vitro Hellas)

Τέταρτη ενότητα
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗΛΟ
Είναι αναγκαίος σήμερα ο συνεταιρισμός στη διακίνηση του μήλου; 
Τι συμβαίνει στην Ευρώπη και τι στην Ελλάδα; Την απάντηση σε αυτά 
τα ερωτήματα, μας την δίνουν κορυφαία συνεταιριστικά Στελέχη.
Ομιλητές
• Διονύσης Βαλασσάς (Α.Σ. Ζαγοράς)

Πέμπτη Ενότητα
 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Μπορεί σήμερα το μάρκετινγκ να αυξήσει τις πωλήσεις του μήλου; Ποιες 
είναι οι νέες ανερχόμενες Αγορές στην κατανάλωση των μήλων; Πώς 
αντιδρούν οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, στα επώνυμα προϊόντα; 
Ομιλητές
• Paoulina Kopec (Fruit Union)
• Gian Chand Arora (I.G. Group)
• Rafa Povo (Povo and Partners)

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΑΣ
Οι Χορηγοί σε ένα Συνέδριο είναι πρώτιστης σημασίας, γιατί πολύ απλά, χωρίς αυτούς δεν θα ήταν εφικτό να διεξαχθεί το Συνέδριο. Το ενδιαφέρον 
που εκδηλώθηκε στο άκουσμα της είδησης από τις Εταιρείες του χώρου για το Διεθνές Συνέδριο Μήλου ήταν έντονο, γεγονός που δικαιώνει την 
απόφασή μας για την επιλογή του συγκεκριμένου προϊόντος ως πρωταγωνιστή. Σας παρουσιάζουμε τους Χορηγούς του Διεθνούς Συνεδρίου Μή-
λου, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά που μας τιμούν με τη συμμετοχή τους.
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