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To ευρωπαϊκό έργο Farm inc. «κλείνει» στο Expo Μιλάνο με την παρουσίαση του
νέου, διαδικτυακού εργαλείου μάρκετινγκ
Η κοινοπραξία Farm inc. παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Expo Μιλάνο, υπό την αιγίδα των ιταλικών
Υπουργείων Παιδείας και Αγροτικής Ανάπτυξης, μία νέα, διαδραστική, διαδικτυακή πλατφόρμα
εκπαίδευσης που αναπτύχθηκε, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Farm inc., με στόχο να βοηθήσει
τους μικρούς αγρότες να εξασφαλίσουν μία ισχυρότερη θέση στην αγορά και να προωθήσουν το
εμπορικό σήμα των προϊόντων τους.
Ο Πρύτανης του Ιταλικού Πανεπιστημίου της Ματσεράτα, επικεφαλής εταίρου του έργου, Luigi Lacchè,
υπογράμμισε την προστιθέμενη αξία των αποτελεσμάτων του έργου για την ευρωπαϊκή και την ιταλική
αγροτική ανάπτυξη. Η Πρόεδρος της Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε. που συνεργάστηκε για το συντονισμό
του έργου, Όλγα Σταυροπούλου υπογράμμισε ότι ο αγροτικός τομέας αποτελεί έναν από τους
βασικούς κλάδους στήριξης της Ελλάδα στην κρίση και τόνισε ότι το έργο θα βοηθήσει τους αγρότες
να ενδυναμωθούν και να σκέφτονται περισσότερο σαν επιχειρηματίες.
Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αγροτών Copa Cogeca, εταίρου του έργου, Maira
Dzelzkaleja, εκπροσωπώντας παράλληλα τη Λετονική Ένωση Αγροτών, ανέφερε ότι η αποδοχή από
κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του έργου και των αποτελεσμάτων του για τη στήριξη με
πρακτικές οδηγίες των αγροτών να εξασφαλίσουν καλύτερη θέση στην αγορά και υψηλότερη τιμή για
τα προϊόντα τους, ήταν εξαιρετικά θετική, ενώ πρότεινε την προσθήκη επιπλέον κεφαλαίου, τονίζοντας
το βασικό ρόλο των συνεταιρισμών προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ο καθηγητής Alessio Cavicchi από το Πανεπιστήμιο της Ματσεράτα, υπογράμμισε ότι σε πιλοτικές
εκπαιδεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 3 ευρωπαϊκές χώρες, σημειώθηκε ευρεία αποδοχή της
ανοικτής, διαδικτυακής και διαδραστικής πλατφόρμας εκπαίδευσης και κατάρτισης Farm inc. για το
μάρκετινγκ, το branding και τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Περισσότεροι από 304 εκπρόσωποι
των ομάδων-στόχου, όπως αγρότες, εκπρόσωποι αγροτικών ενώσεων, επιχειρηματίες του αγροτικού
τομέα, ειδικοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, φορείς χάραξης πολιτικής, κ.ά. συμμετείχαν
σε 21 πιλοτικά σεμινάρια στις 3 χώρες-στόχους, καταδεικνύοντας έντονο ενδιαφέρον για την πλατφόρμα
και τονίζοντας τη χρησιμότητά της. Η ενεργός συμμετοχή στα πιλοτικά, παρά την διοργάνωσή τους σε
περίοδο συγκομιδής και κάτω από δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, αυξάνει την προστιθέμενη
αξία και τις προοπτικές της πλατφόρμας στο μέλλον.
Οι εμπειρογνώμονες Daniela Dionesalvi και Ilaria Mazzoli της Ιταλικής Ένωσης Αγροτών INIPA Coldiretti
που συνετέλεσαν σημαντικά στην ανάπτυξη του υλικού, την παρουσίαση πρακτικών και την προβολή
της πλατφόρμας σε αγρότες, παρουσίασαν τα επιμέρους κεφάλαια του εργαλείου μάρκετινγκ ενώ
προωθούν την πλατφόρμα σε όλα τα μέλη τους, αγρότες και ενώσεις την Ιταλία με στόχο την
ενδυνάμωσή τους και την εξασφάλιση καλύτερης απόδοσης για την παραγωγή τους. Στο έργο,
συμμετείχε ως εταίρος, επίσης, η Ελληνοαμερικανική Ένωση που προάσπισε την ποιότητα του έργου
και των αποτελεσμάτων του και η τεχνική εταιρεία πληροφορικής και καινοτομίας R&Do.
Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στην πλατφόρμα, διαθέσιμη σε 5 γλώσσες (ελληνικά,
αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, λετονικά), επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου www.farminc.eu.
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