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Agrifood Traction Tour – Ολλανδία  
Noord Brabant, 27-30 Αυγούστου 2019 

 

 
 

Ένα μοναδικό ταξίδι δικτύωσης και ενημέρωσης στην Ολλανδία, με σειρά επισκέψεων/συναντήσεων 
για τις μεθόδους καλλιέργειας, διακίνησης και εμπορίας που υιοθετεί η κορυφαία χώρα παραγωγής 
αγροδιατροφικών προϊόντων στον κόσμο. Το AgriFood Traction Tour, σε συνεργασία με τον Οργανισμό 
Παραγωγών Νοτίου Ολλανδίας, αποσκοπεί στη διασύνδεση ελληνικών και ολλανδικών επιχειρήσεων 
και στην διερεύνηση ευκαιριών συνεργασίας. Το Tour αφορά παραγωγούς, επιχειρήσεις, τράπεζες και 
πανεπιστήμια προκειμένου να γνωρίσουν την δυναμική ΜμΕ οικογενειακών μονάδων της Ολλανδίας. 
Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών είναι τα 35 άτομα, η δε συμμετοχή γίνεται με σειρά προτεραιότητας. 
Οι εγγραφές ολοκληρώνονται στις 10 Ιουλίου 2019. 
 

Θέματα ενδιαφέροντος:  Γεωργία ακριβείας (καλλιέργεια πατάτας), Φυτώρια  (δέντρα, θάμνοι), 
Θερμοκήπια (βότανα, ντομάτες), Οργανικές καλλιέργειες (φρούτα), Κτηνοτροφία (γαλακτοκομικά, 
χοιρίδια), Υψηλή Τεχνολογία, Συνεργασίες (έρευνα, χρηματοδότηση, βιομηχανία) 
 

Λόγοι συμμετοχής 
 Γνωριμία των μεθόδων παραγωγής, επεξεργασίας και διακίνησης των αγροδιατροφικών 

προϊόντων της Ολλανδίας 
 Ενημέρωση για την δυναμική, τις συνέργιες και τα δίκτυα διανομής σε τοπικό, περιφερειακό και 

στο διεθνές περιβάλλον 
 Συναντήσεις με οικογενειακές επιχειρήσεις, μικρομεσαίους παραγωγούς, αγροτικούς φορείς και 

ερευνητικά εργαστήρια 
 Διερεύνηση των ελληνικών αναπτυξιακών προοπτικών, με γνώμονα τα επιχειρησιακά μοντέλα 

των ολλανδικών επιχειρήσεων 
 Διασύνδεση και πιθανή συνεργασία με ολλανδικές επιχειρήσεις  
 Ενίσχυση της εταιρικής σας προβολής σε εκπροσώπους παραγωγών, επιχειρήσεων, τραπεζών και 

πανεπιστημιακών/ερευνητικών φορέων  

GR 
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Κόστος κατ΄άτομο συμμετοχής 
 Σε δίκλινο δωμάτιο: 990€ 
 Σε μονόκλινο δωμάτιο: 1190€ 

 
Περιλαμβανόμενες υπηρεσίες 
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη-Άμστερνταμ με Aegean airlines 
 Τρείς διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο πολυτελείας (4superior class)  
 Τρία πρωινά αμερικανικού τύπου μπουφέ 
 Μεταφορές βάσει προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν  
 Οι επισκέψεις και συναντήσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 
 2 ελαφρά γεύματα   
 3 δείπνα (εκ των οποίων το ένα BBQ με μπύρα και αναψυκτικά)  
 Συνοδός Geo Routes καθόλη τη διάρκεια του ταξιδίου 
 Φόρος διαμονής στην Ολλανδία 
 Έντυπο ενημερωτικό υλικό 
 ΦΠΑ 

 

Δεν περιλαμβάνονται: φόροι αεροδρομίων (90€) πληρωτέοι κατά την εξόφληση συμμετοχής, 
προσωπικά έξοδα, ποτά στη διάρκεια των γευμάτων (εκτός και αν διαφορετικά αναφέρεται), 
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, και ο,τι δεν αναφέρεται στις περιλαμβανόμενες υπηρεσίες. 
 
Αναλυτικό πρόγραμμα 
 
Τρίτη, 27/8/2019: πτήση για Άμστερνταμ, μεταφορά στην Αϊντχόβεν 
• Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Άμστερνταμ με Aegean Airlines 
• 15:45, άφιξη στο Άμστερνταμ και μεταφορά οδικώς στην Αϊντχόβεν (180χλμ) 
• Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Pullman Cocagne  
• Δείπνο, διανυκτέρευση 

 
Τετάρτη, 28/8/2019: επισκέψεις-συναντήσεις στο Noord-Brabant (1) 
• 08:45 αναχώρηση για το Agrifoodplaza στο ‘s-Hertogenbosch 
• Το AgriFood Plaza είναι η έδρα του Οργανισμού Παραγωγών Νοτίου Ολλανδίας και πολυχώρος 

δικτύωσης για καινοτόμες επιχειρήσεις και οργανισμούς του αγροδιατροφικού τομέα στο Νoord-
Brabant. Επιπλέον είναι έδρα του EntrepreneurLift +, του Agri Food Health Innovation Center, του 
AgriFood Capital και του Grow Campus που διασύνδεει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την έρευνα 
και την πρακτική (ως σήμερα το οικοσύστημα  έχει ωφελήσει 30.000 φοιτητές, 3.000 
επαγγελματίες και 30 εταιρείες) 
Συναντήσεις και παρουσιάσεις από εκπροσώπους των εξής οργανισμών:  
- Τοπική Κυβέρνηση του Noord Brabant  
- Οργανισμός Παραγωγών Νοτίου Ολλανδίας  
- Rabobank (αγροσυνεταιριστική τράπεζα Ολλανδίας) 
- HAS University of Applied Sciences (Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών με 

ειδίκευση στη γεωργία, την κτηνοτροφία, την τεχνολογία τροφίμων και το περιβάλλον) 
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• Ελαφρύ γεύμα στο Agrifoodplaza 
• Ακολουθεί επίσκεψη στο De Kruidenaer, οικογενειακή επιχείρηση που παράγει 30 είδη φρέσκων 

βοτάνων υψηλής ποιότητας. Οι καλλιέργειες πραγματοποιούνται σε θερμοκήπια, σήραγγες και σε 
ανοιχτό έδαφος. Στα θερμοκήπια καλλιεργεί με υδροπονία δυόσμο και βασιλικό, ενώ στο έδαφος 
άνηθο, δεντρολίβανο, κολίανδρο, σχοινόπρασο και μαϊντανό. Τον χειμώνα, ένα μεγάλο μέρος των 
βοτάνων εισάγονται από επιλεγμένους προμηθευτές του εξωτερικού. 

• Σειρά έχει η Natuurlijk Tomaat, οικογενειακή επιχείρηση που το 2015 ξεκίνησε την παραγωγή σε 
θερμοκήπια 4 ειδών βιολογικής ντομάτας (ντοματίνια, μαντζάνο, κοκτέιλ, ρομά). Από την 
παραγωγή της δημιουργεί επίσης σάλτσες για σούπες και ζυμαρικά, μαρμελάδα ντομάτας και 
τσούτνι. Τέλος σε συνεργασία με την De Laarhoeve παράγει γλυκόξινη κέτσαπ ντομάτας. 

• Τελευταία επίσκεψη στην οικογενειακή μονάδα Van der Meijden, η οποία ιδρύθηκε το 1989 και 
στο πέρασμα των χρόνων δημιούργησε μια καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής χοιριδίων 
ανώτερης ποιότητας από 1000 χοιρομάνες. Το πάθος της Van der Meijden για την εκτροφή χοίρων 
την οδήγησε στη δημιουργία κέντρου κατάρτισης για την εκμετάλλευση χοιροειδών, προκειμένου 
να παρέχει πρόσθετη γνώση σε όσους ασχολούνται με τη βιομηχανία χοίρων ή αποβλέπουν στον 
εκσυγχρονισμό της παραγωγικής τους διαδικασίας. 

• Δείπνο στη φάρμα Van der Meijden. 
• Επιστροφή στην Αϊντχόβεν. Διανυκτέρευση. (200 χλμ) 

 
Πέμπτη, 29/8/2019: επισκέψεις-συναντήσεις στο Noord-Brabant (2) 
• 08h30 αναχώρηση για το Campus Υψηλής Τεχνολογίας της Αϊντχόβεν. 
• Το Campus Υψηλής Τεχνολογίας της Αϊντχόβεν αποτελεί το πιο καινοτόμο τετραγωνικό  

χιλιόμετρο της  Ευρώπης. Στεγάζει 12.000 ερευνητές & προγραμματιστές, 185 εταιρείες & 
ινστιτούτα και επιχειρηματίες που ασχολούνται με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για  προϊόντα 
του μέλλοντος. Το οικοσύστημα βοηθά στην επιτάχυνση της καινοτομίας, παρέχοντας εύκολη 
πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας και σε διεθνή δίκτυα. Εταιρείες όπως η  Philips, 
NXP, TomTom, Shimano, Signify, IBM, Intel κά χρησιμοποιούν το Campus προκειμένου να πετύχουν 
ταχύτερη και στοχευμένη καινοτομία στην υγεία, ενέργεια και στα συστήματα ευφυών πόλεων 
για τους πελάτες τους. Το Campus καταλαμβάνει την 1η θέση στο ποσοστό αιτήσεων διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας στην Ολλανδία. 

• Επίσκεψη στο Signify GrowWise Research Center. Το 2015, η Philips (νυν Signify) ανέπτυξε ένα 
καινοτόμο σχέδιο παραγωγής αγροτικών προϊόντων μέσα σε πόλεις. Έτσι, δημιούργησε στο 
Campus χώρο 234 τ.μ. με φωτισμούς LED, ελεγχόμενες κλιματολογικές συνθήκες, αισθητήρες και 
ειδικά λογισμικά, ώστε οι ερευνητές να εφαρμόζουν την ανάπτυξη ειδών σε κτίρια και να 
βελτιστοποιούν τις συνθήκες καλλιέργειας φρούτων, λαχανικών και βοτάνων στον οικιστικό ιστό 
των σύγχρονων πόλεων. 

• Επόμενος σταθμός στην οικογενειακή επιχείρηση Van den Borne, η οποία μισθώνει και καλλιεργεί 
550 εκτάρια πατάτας, 50 εκτάρια ζαχαρότευτλων και 300 εκτάρια αραβοσίτου. Είναι ο ηγέτης 
στην παραγωγή πατάτας της νότιας Ολλανδίας, καθώς ήδη από το 2006 διαρκώς επενδύει 
στην γεωργία ακριβείας, χρησιμοποιεί drones, συλλέγει δορυφορικά δεδομένα, αναλύει, ερευνά 
και απεικονίζει τα εδαφολογικά ευρήματα σε έναν κύκλο 14 φάσεων. Έχει επίσης δημιουργήσει 
«εργαστήριο κατάρτισης εδάφους» που βοηθά καινοτόμους παραγωγούς στη λήψη αποφάσεων, 
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προκειμένου να πετυχαίνουν στο έδαφος που διαθέτουν υψηλότερες αποδόσεις μέσω της 
συλλογής, μετάφρασης, απεικόνισης και αξιολόγησης δεδομένων βάσει τεκμηρίων. 

• Σειρά έχει το οικογενειακό αγρόκτημα γαλακτοπαραγωγής De Ruurhoeve, η δραστηριότητα 
του  οποίου ξεκινά το 1970 με 80 αγελάδες παραγωγής γάλακτος. Από το 1977 όπου οι υπουργοί 
γεωργίας της ΕΕ επισκέφθηκαν την φάρμα, το 1990 προχώρησε στην παραγωγή τυριών υψηλής 
ποιότητας, δημιούργησε κατάστημα βιολογικών προϊόντων και ξεκίνησε βιωματικά εργαστήρια σε 
επισκέπτες. Οι αγελάδες προέρχονται κυρίως από τις φυλές Holstein-Friesian, ενώ τελευταία 
προστέθηκαν κόκκινες Holstein και βέλγικες μπλε. Από το 2007 επίσης, η φάρμα χρησιμοποιεί 
αυτοματοποιητές αρμέγματος και σίτισης των αγελάδων για την εξασφάλιση της ποιότητας, του 
αποτελέσματος και των συνθηκών διαβίωσης των ζώων.   

• Ελαφρύ γεύμα στη φάρμα De Ruurhoeve  
• Επόμενη επίσκεψη στα φυτώρια Van den Berk που ειδικεύονται στην καλλιέργεια και προμήθεια 

δέντρων, κωνοφόρων, ροδόδεντρων και θάμνων. Με την 3η γενιά της οικογένειας στο τιμόνι της 
επιχείρησης που διαθέτει 500 εκτάρια γης (εκ των οποίων 380 στην Ολλανδία και 120 στην 
Γερμανία), προσφέρει ποικιλίες από 1600 είδη δέντρων που κυμαίνονται από 70εκ. έως 4μ. Η Van 
den Berk συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα φυτώρια της Ευρώπης, εξάγει σε 35 χώρες 
και συνεργάζεται με αρχιτέκτονες τοπίου, διαχειριστές πρασίνου, εργολάβους, σχεδιαστές κήπων 
κά, ενώ το 2009 έλαβε τη διπλή διάκριση «καλύτερη επιχείρηση στον τομέα της κηπευτικής» και 
το 1ο βραβείο στο διεθνή διαγωνισμό"Grower of the Year". 

• Τελευταία επίσκεψη στο Philips Fruitgarden που ιδρύθηκε πριν από 90 χρόνια από τον Anton 
Philips. Στα 12 εκτάρια του αγροκτήματος καλλιεργούνται βιολογικά φρούτα, πρωτίστως μήλα 
και δευτερευόντως αχλάδια και δαμάσκηνα. Τα τελευταία χρόνια, το οικογενειακό αγρόκτημα 
δημιούργησε ένα σύγχρονο χώρο δοκιμής φρέσκων pancakes, κατάστημα πώλησης φρούτων από 
τον οπωρώνα και το Pit, μία όμορφη εγκατάσταση για κοινωνικές & επαγγελματικές συναντήσεις 
με θέα στο αγρόκτημα. 

• Δείπνο Barbeque με μπύρα και αναψυκτικά στο αγρόκτημα Philips Fruitgarden. 
• Επιστροφή στην Αϊντχόβεν. Διανυκτέρευση. (100 χλμ) 

 
Παρασκευή, 30/8/2019: Αϊντχόβεν-Άμστερνταμ, πτήση επιστροφής 
• 09h30 αναχώρηση για Lieshout. 
• Η Ζυθοποιία Bavaria είναι η 2η αρχαιότερη οικογενειακή επιχείρηση στην Ολλανδία, ενώ οι 

μπύρες της που χρονολογούνται από το 1719 φέρουν τις αξίες της οικογένειας επί 7 γενεές. Αυτό 
που ξεκίνησε στο οικογενειακό αγρόκτημα πριν από 300 χρόνια, εξελίχθηκε σε μια διεθνή 
επιχείρηση που απασχολεί 1000 άτομα, με συστατικό στην επιτυχία την βάση στη ζύμωση της 
μπύρας, τις φυσικές πηγές μεταλλικού νερού, το ιδιόκτητο αποστακτήριο και ότι η αλυσίδα 
παραγωγής γίνεται και ελέγχεται εσωτερικά. Η Bavaria τόλμησε και κατάφερε να αποκτήσει 
ηγετική θέση σε εξειδικευμένες αγορές, καθώς υπήρξε ο εμπνευστής και δημιουργός μπύρας 
χωρίς αλκοόλ, επενδυτής στη μοναστηριακή μπύρα La Trappe Trappist κά. 

• Γευσιγνωσία μπύρας στο Bavaria Brewery Café 
• 12h00 Αναχώρηση για Άμστερνταμ (140 χλμ) 
• 16h35: Πτήση για Αθήνα και πτήση ανταπόκρισης για Θεσσαλονίκη αντίστοιχα 

Τέλος Προγράμματος 
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Οι πτήσεις: 
 

Αναχώρηση από Αθήνα 
 
27/8/2019, ATH-AMS, A3626,  13:15-15:45, 3h40m 
30/8/2019, AMS-ATH, A3627,  16:35-20:50, 3h15m 

Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη 
27/8/2019, SKG-ATH, A37111, 11:25-12:15, 0h50m 
27/8/2019, ATH-AMS, A3626,  13:15-15:45, 3h40m 
30/8/2019, AMS-ATH, A3627,  16:35-20:50, 3h15m 
30/8/2019, ATH-SKG, A37132, 22:00-22:55, 0h55m 

 

Το ξενοδοχείο: Pullman Eindhoven Cocagne – 4sup stars 
 

 
 

Το Pullman Eindhoven (4 αστέρων sup) βρίσκεται στο κέντρο της «Πόλης του Φωτός» όπως αλλιώς 
ονομάζεται η Αϊντχόβεν. Με μίνιμαλ αισθητική, το εστιατόριο προσφέρει γεύσεις από όλο τον κόσμο, το 
μπαρ Vestdijk47 διαθέτει πλούσια κάβα κρασιών, το SPA αποτελεί καταφύγιο αναζωογόνησης, ενώ το 
συνεδριακό κέντρο περιλαμβάνει 18 σύγχρονες αίθουσες συναντήσεων. Τα δωμάτια (24τμ) παρέχουν 
Wi-Fi, δορυφορική τηλεόραση, καφετιέρα, κλιματισμό, μίνι μπαρ, ηχομόνωση, room service, 
σιδερώστρα και θυρίδα ασφαλείας. Το fitness center είναι δωρεάν για τους πελάτες του ξενοδοχείου 
στο σολάριουμ, στην εσωτερική πισίνα, στη σάουνα και στο γυμναστήριο (επιπλέον χρέωση οι 
υπηρεσίες αναζωογόνησης και μασάζ). 
 

Βασικές πληροφορίες 
1. Οι παρουσιάσεις κατά τις συναντήσεις/επισκέψεις, είναι στα αγγλικά με διερμηνεία στα ελληνικά 
2. Για δήλωση συμμετοχής απαιτείται προκαταβολή 50% και εξόφληση έως 10/7/219. Αποδεικτικά 

πληρωμής αποστέλλονται με email στο abf@geo-routes.com 
3. Για την εγγραφή πρέπει να αποσταλεί η «Φόρμα Συμμετοχής» με email abf@geo-routes.com με 

πλήρη αποδοχή των γενικών όρων συμμετοχής του Geo Routes Institute 
4. Το οριστικό πρόγραμμα θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες τέλη Ιουλίου 2019 
5. Το πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές και τροποποιήσεις 
6. Ταξιδιωτικά έγγραφα για το ταξίδι: διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες 
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