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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.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ASEPOP VELVENTOU

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Πέμπτη 12 Μαΐου 2022

10.30-11.00 Προσέλευση –Εγγραφές
11.00-11.30  Έναρξη Συνεδρίου – Χαιρετισμοί

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
11.30-12.15
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)
• Rafa Povo (Full Emotion)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
12.15-13.15
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
Γνωρίζοντας όλες τις νέες ποικιλίες μήλου. Ποιες από αυτές είναι με δι-
καιώματα και ποιες όχι; Σε ποιες χώρες καλλιεργούνται οι νέες ποικι-
λίες και ποια είναι η παραγωγή τους; Ποια είναι η εικόνα των ποικιλιών 
στην Ελλάδα; 
Ομιλητές:
• Walter Guerra (Institute for fruit Growing and Viticulture)
• Marco Bertolazzi (C.I.V)
• Άρης Κωνσταντινίδης (Vitro Hellas)

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
13.15-14.15 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ ΜΗΛΩΝ
Η καλλιέργεια του μήλου αλλάζει χρόνο με το χρόνο. Νέοι τρόποι φύ-
τευσης και νέες μέθοδοι κλαδέματος αυξάνουν τις στρεμματικές απο-
δόσεις και φέρνουν κέρδη στους παραγωγούς. Γνώστες αυτών των 
καινοτομιών αναλύουν όλα αυτά και  μας ενημερώνουν για την επόμε-
νη μέρα του μήλου στη χώρα μας, αλλά και στον κόσμο.
Ομιλητές
• Γεώργιος Πουλτσίδης (Emphyton)
• Alberto Dorigoni (Πρώην Ερευνητής στο F.E. Mach)

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
14.15-15.00
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗΛΟ
Είναι αναγκαίος σήμερα ο συνεταιρισμός για τη 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)

Το Συνέδριο θα παρουσιάσουν και θα συντονίσουν 
ο κος Χρήστος Κατσάνος, βραβευμένος Brand Strategist 
και ο κος. Φώτης Καραμπέτσος,  
Συντάκτης του Περιοδικού Φρουτονέα



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΗΛΟΥ



ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΗΛΟΥ

FRESKON, 12 ΜΑΪΟΥ 2022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Dr. Walter Guerra
Ερευνητής στο Ινστιτούτο Οπωρολογίας και Αμπελουργίας
Ο Δρ. Walter Guerra γεννήθηκε το 1974 στο Μπολζάνο της Ιταλίας. Είναι απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστη-
μίου της Πάντοβα και το 1999 ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του καριέρα, διεξάγοντας έρευνες στον κλάδο των μηλο-
ειδών, στο Πανεπιστήμιο Davis της Καλιφόρνιας. Το 2001 ξεκίνησε να εργάζεται για το Κέντρο Ερευνών Laimburg 
στην Ιταλία, ενώ από το 2017 ηγείται ως Ερευνητής του Ινστιτούτου Οπωρολογίας και Αμπελουργίας στην Ιταλία. 

Paulina Kopec
Διευθύντρια Μάρκετινγκ & Δημοσίων Σχέσεων 
της Πολωνικής Ένωσης Φρούτων & Λαχανικών (Unia Owocowa)
Η κα Paulina Kopec γεννήθηκε το 1983 και είναι απόφοιτος Mάρκετινγκ του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας στην Πο-
λωνία. Έχει μακρά εμπειρία στο διεθνή κλάδο του Μάρκετινγκ, ενώ από το 2016 έως σήμερα εκτελεί τα καθήκοντά 
της ως Διευθύντρια της Πολωνικής Ένωσης Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών. H Ένωση έχει ως μέλη τους με-
γαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς φρέσκων φρούτων και λαχανικών, ενώ πρωτοστατεί στον πολωνικό κλά-
δο, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την προώθηση των πολωνικών φρουτολαχανικών στις διεθνείς αγορές, επι-
χειρώντας να καλύψει και το τεράστιο κενό που άφησε πίσω του το ρωσικό εμπάργκο.

Marco Bertolazzi
International Business Development Manager of C.I.V. (Consorzio Italiano Vivaisti)
Ο κ. Marco Bertolazzi έχει διατρέξει γρήγορα μία εντυπωσιακή ακαδημαϊκή και επαγγελματική καριέρα. Σπούδασε 
Γεωπονία στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, από όπου αποφοίτησε το 2011 και έπειτα απέκτησε τρία διεθνή Master 
από το Technische Universität München, το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια και το Universität für Bodenkultur Wien. 
Από τον Ιούλιο του 2017 μέχρι τον Ιούνιο του 2019, εργάστηκε ως Variety Manager (Business Development) στο 
C.I.V. (Consorzio Italiano Vivaisti), με τις κύριες δραστηριότητές του να αφορούν τις νέες ποικιλίες μήλων, αχλα-
διών, φραουλών κ.ά., ενώ από τον Ιούλιο του 2019 κατέχει τον τίτλο του International Business Development 
Manager.

Alberto Dorigoni
Γεωπόνος – Πρώην Ερευνητής στο F.E. Mach
Ο κ. Alberto Dorigoni, γεννήθηκε στο Τρέντο της Ιταλίας το 1962 και απέκτησε πτυχίο στις Γεωπονικές Επιστήμες. 
Ήταν Ερευνητής του F.E. Mach από το 1988 μέχρι και το 2021 και είναι παραγωγός φρούτων. Διεξάγει γεωπονικές 
δοκιμές στις δύο πειραματικές εκμεταλλεύσεις του F.E.M. στην επαρχία Trentino. Τα τελευταία 15 χρόνια, η εστίαση 
των εργασιών του στράφηκε προς τη μορφοποίηση καλλιεργειών μήλου και αχλαδιού, με τρόπο που να μειώνεται 
η εισροή χημικών ουσιών και να αυξάνεται η μηχανοποίηση. Τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζει σε όλο τον κόσμο το 
σχέδιό του για έναν «2D τοίχο φρούτων», παρόμοιο με τους σύγχρονους αμπελώνες. Επίσης, το 2012 εφηύρε και 
κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το «μηχάνημα κλαδέματος», μία συσκευή που μιμείται το χειρωνακτικό κλά-
δεμα. Παρέχει συμβουλές σε αρκετούς μεγάλους και μικρούς ιδιοκτήτες οπωρώνων σε πολλά μέρη του κόσμου.

Στο πλαίσιο της 6ης Freskon (12-14 Μαΐου 2022, Θεσσαλονίκη) θα λάβει χώρα το Διεθνές Συνέδριο Μήλου. 
Στο βήμα του Συνεδρίου θα ανέβουν επαγγελματίες από το διεθνή κλάδο του μήλου, για να δώσουν απαντή-
σεις στα κύρια ζητήματά του. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τα βιογραφικά των ομιλητών του Συνεδρίου.



Rafa Povo
Δημιουργικός Διευθυντής της εταιρείας Full Emotion 
Στη διάρκεια της καριέρας του, ο κ. Rafa Povo έχει εργαστεί ως Δημιουργικός Διευθυντής σε σειρά εταιρειών, με ευ-
θύνη την εκπόνηση στρατηγικών Marketing. Μέχρι σήμερα, έχει αναλάβει projects για μεγάλες εταιρείες όπως οι 
Syngenta, Heineken, Leroy Merlin, Hyundai κ.ά, ενώ από το 2016 μέχρι σήμερα είναι Πανεπιστημιακός Καθηγητής 
Σχεδιαστικής Θεωρίας στη σχολή ESNE (Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología) της Μαδρίτης. 
Παράλληλα, είναι Δημιουργικός Διευθυντής της εταιρείας Full Emotion.

Διονύσιος Βαλασσάς
Γενικός Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου
Ο κ. Διονύσιος Βαλασσάς γεννήθηκε το 1957 στη Ζαγορά Πηλίου, από όπου και κατάγεται. Αποφοίτησε από το Χη-
μικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα εργαζόμενος αρχικά στη Βι-
ομηχανία Τροφίμων ΑΛΛΑΤΙΝΗ ως Προϊστάμενος του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου, όπου παρέμεινε για τρία χρό-
νια. Φαίνεται ωστόσο ότι η επιθυμία να επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα του και να προσφέρει τις υπηρεσίες του 
στην ανάπτυξή της, διατηρούνταν πάντα ζωντανή. Έτσι, το 1984, μετά τη δημοσίευση προκήρυξης για το Συνεται-
ρισμό Ζαγοράς, ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή, την οποία κατέχει μέχρι σήμερα. Ας σημειωθεί ότι έκτο-
τε λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για την επιμόρφωσή του, καθώς συμμετέχει σε πολλά σεμινάρια εντός και εκτός Ελ-
λάδας, πολλές φορές και ως ομιλητής, με σκοπό την ενημέρωσή του σχετικά με τις εξελίξεις και τα νέα δεδομένα 
στο χώρο του.

Γεώργιος Πουλτσίδης
Ιδιοκτήτης των φυτώριων Emphyton
Ο κ. Γεώργιος Πουλτσίδης γεννήθηκε το 1976 και μεγάλωσε στη Νάουσα. Σπούδασε Γεωπονία στη Θεσσαλονίκη και 
μετέπειτα απέκτησε ειδίκευση στη φυτωριακή παραγωγή, στο Πανεπιστήμιο Den Bosch της Ολλανδίας, ενώ έκα-
νε την πρακτική του άσκηση στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας Εργαστήριο Μηλιάς. Το 1997, ανέ-
λαβε την οικογενειακή φυτωριακή επιχείρηση που εξειδικεύεται στην παραγωγή φυτών μηλιάς και αχλαδιάς, ενώ 
το 2004 έφερε στην Ελλάδα τις πρώτες πατενταρισμένες ποικιλίες μηλιάς, συμβάλλοντας στη στροφή του τρόπου 
καλλιέργειας από παραδοσιακές παλμέτες σε πυκνές φυτεύσεις. Το 2008, ξεκίνησε τον πρώτο χρόνο εμπορίας μή-
λων KIKU στην Ελλάδα, με ταυτόχρονη έναρξη δραστηριότητας χονδρικού εμπορίου, ενώ από το 2016 ενέτεινε τις 
δραστηριότητές του στη συντήρηση και συσκευασία φρούτων.

Άρης Κωνσταντινίδης
Γεωπόνος ΑΠΘ, MBA, Διευθυντής Πωλήσεων - ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε
Ο κ. Άρης Κωνσταντινίδης γεννήθηκε το 1974 και είναι απόφοιτος Γεωπόνος του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Strategic MBA) στο Πανε-
πιστήμιο του Winchester. Ξεκίνησε να εργάζεται στη ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε το 2002, στο Τμήμα Οπωροφόρων Δέντρων. 
Από το 2007, είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή νέων προστατευμένων ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων, καθώς 
και εκπαιδευμένος στα νέα σχήματα φύτευσης των οπωροφόρων δέντρων. Τα τελευταία χρόνια, εκτελεί χρέη Δι-
ευθυντή Πωλήσεων Οπωροφόρων Δέντρων στη ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Η εταιρεία είναι ο leader του κλάδου στο φυ-
τικό πολλαπλασιαστικό υλικό, διατηρώντας εργαστήριο ιστοκαλλιέργειας και βασική μητρική φυτεία.

Παρουσίαση και συντονισμός του Συνεδρίου 

Χρήστος Δ. Κατσάνος
Βραβευμένος Brand Strategist
O Χρήστος Δ. Κατσάνος είναι βραβευμένος Brand Strategist και Σύμβουλος Total Greenhouse & Total Farm 
Management. Είναι συνιδρυτής του DKG Group, διευθυντής της IQ CROPS και της TROPOS BRANDING Co. Με 
σπουδές στη Γεωπονική Επιστήμη, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στις Διαπραγματεύσεις, έχει συμβάλει στη δημι-
ουργία πολλών επώνυμων προϊόντων και διαδικασιών. Δραστηριοποιείται στις αγορές των Βαλκανίων και της Νο-
τιοανατολικής Ευρώπης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.dkggroup.com., www.iwcrops.com και 
www.tropos.gr ενώ απαντά προσωπικά στα μηνύματα στο Twitter στο @MyUltraLife. 

Φώτης Καραμπέτσος
Συντάκης περιοδικού Φρουτονέα
Ο Φώτης Καραμπέτσος είναι δημοσιογράφος του περιοδικού Φρουτονέα με εξειδίκευση στις ευρωπαϊκές αγορές και 
συχνές δημοσιεύσεις και στον διεθνή κλαδικό Τύπο, ενώ εκπροσωπώντας το περιοδικό Φρουτονέα έχει συμμετάσχει 
ως προσκεκλημένος ομιλητής σε πλήθος συνεδρίων και εκδηλώσεων του κλάδου στην Ελλάδα και την Ευρώπη.


