ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε ως εταίρος του έργου «Βελτιωμένη
Ποσοτικά και Ποιοτικά Παραγωγή Ασκολύμπρων (Scolymus hispanicus L.)» με
Ακρωνύμιο «HydrAsk - Hydroponic Askolybrus» σας προσκαλεί στην Διαδικτυακή
Εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου που θα διεξαχθεί την:
Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10.30
Μέσω της πλατφόρμας Zoom

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν στον
σύνδεσμο που ακολουθεί
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tdu-hqT8qG9Whd8LZJl0dDepJd_Etcusn

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι βέλτιστες καλλιεργητικές τεχνικές συνθήκες σε υδροπονική καλλιέργεια, καθώς και οι βέλτιστοι μετασυλλεκτικοί χειρισμοί
των ασκολύμπρων, όπως καθορίστηκαν από τη διεξαγωγή των πειραμάτων, κατά τη
διάρκεια του έργου.
Επίσης, θα γίνει παρουσίαση της Οικονομικής Αξιολόγησης της παραγωγικής διαδικασίας
και διερεύνηση επόμενων επιχειρηματικών επιλογών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικώς στο
2810 286088 ή με e-mail στο info@anelixisc.gr.

Πρόγραμμα Ημερίδας

Λίγα λόγια για το έργο:
Αντικείμενο του έργου είναι η τεχνική και οικονομική διερεύνηση καθετοποιημένης παραγωγής του άγριου
εδώδιμου βοτάνου ασκόλυμπρος (Scolymus hispanicus L.), μέσα από τον καθορισμό των βέλτιστων
συνθηκών υδροπονικής καλλιέργειας, συγκομιδής, συντήρησης και διάθεσης σε νωπή, κατεψυγμένη και
ξηρή μορφή, καθώς και εκτίμησης του μεγέθους της σχετικής αγοράς και του τρόπου επέκτασης της.
Το Έργο HydrAsk υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα
από τη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.hydrask.gr
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Σχεδιασμός - Υλοποίηση - Ανάπτυξη

Διαδικτυακή Εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου
Βελτιωμένη Ποσοτικά και Ποιοτικά Παραγωγή Ασκολύμπρων (Scolymus
hispanicus L.)» με Ακρωνύμιο «HydrAsk - Hydroponic Askolybrus»
Τρίτη 02 Νοεμβρίου 2021, Τόπος διεξαγωγής: Zoom

Ημερήσια Διάταξη
10.30 – 10:40

Καλωσόρισμα -

Χαιρετισμός από τον κ. Μαυρογιάννη Γιάννη,

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ,
εταίρος του έργου
10:40 – 11:00

Καθορισμός Βέλτιστων Καλλιεργητικών Συνθηκών – Παρουσίαση
αποτελεσμάτων των πειραμάτων στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις
του ΕΛΜΕΠΑ, Εκπρόσωπος της Στρουμπάκης Αντώνης, εταίρος του
έργου

11:00– 11:20

Αξιολόγηση

των

Βέλτιστων

Μετασυλλεκτικών

Χειρισμών,

Εκπρόσωπος ΒΙΑΝΑΜΕ, Συντονιστής εταίρος του έργου
11:20 – 11:40

Οικονομική

Αξιολόγηση

Παραγωγικής

και

Μετασυλλεκτικής

Διαδικασίας και Διερεύνηση Επόμενων Επιχειρηματικών Επιλογών,
Μαυρογιάννης Γιάννης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Ανέλιξις
Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ, εταίρος του έργου
11:40 – 12:15

Ερωτήσεις – Συζήτηση – Κλείσιμο Εκδήλωσης

