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Το cluster αγροδιατροφής Internet of Food Alliance, έργο ΕΣΠΑ με Φορέα Αρωγό την
Αμερικανική Γεωργική Σχολή, παρουσιάστηκε την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 σε
ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της έκθεσης Beyond 2022 στις εγκαταστάσεις της
HELEXPO ΔΕΘ. Η έκθεση Beyond είναι η πρώτη διεθνής έκθεση για τη βιομηχανία στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μεσόγειο και την περιοχή MENA. Η έκθεση έχει σχεδιαστεί
για να καλύψει τις ανάγκες του σήμερα και να γίνει το “χωνευτήρι” των πιο λαμπρών
μυαλών, ταλέντων και προϊόντων του κόσμου. Στόχος του είναι να μετατρέψει τη
Θεσσαλονίκη σε κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας για την ευρύτερη περιοχή και να
συμβάλει εποικοδομητικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας.
Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι δύο φάσεις του έργου καθώς επίσης και
επιλεγμένες περιπτώσεις που θα αναπτύξουν εταιρίες μέλη του cluster. Οι ομιλητές ήταν
ο Ηλίας Κάλφας από το SPMO της ΑΓΣ, ο Νίκος Τσότσολας από την Green Projects
Α.Ε., ο Αριστόδημος Ζαμίδης από την Agromet Ι.Κ.Ε., η Βάλια Κελλίδου από τον
Κύκλωπα Α.Ε., ο Κωνσταντίνος Στεφανάκης από την Χαλκιαδάκης Α.Ε., ο Νίκος
Κολτσίδας από την Proud Farm, ο Αθανάσιος Διαμέλας από το κρεοπωλείο Διαμέλας &
ΣΙΑ Ο.Ε. και ο Βασίλης Τσεκερίδης από την PlanO2.

Το cluster InoFA στην έκθεση Beyond 2022

Διαβάστε περισσότερα

https://inofa.gr/
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Συνεργασία των μελών του InoFA στο Ευρωπαϊκό
Project 21cc

Το Ευρωπαϊκό Project “21 century

coaches” (21cc) αφορά τους μέντορες των

εταιρειών που καθοδηγούν τους

εκπαιδευόμενους της Δευτεροβάθμιας και

Μεταλυκειακής Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης στην άσκηση της πρακτικής

τους μέσα στο επαγγελματικό περιβάλλον

της εταιρείας.

Νέες απαιτήσεις, νέες δεξιότητες, νέες

προκλήσεις για την επαγγελματική

εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή. Τα μέλη

του InoFA άμεσα θα έχουν την ευκαιρία να

εμπλακούν δημιουργικά στις δράσεις του

21cc. Μείνετε συντονισμένοι…

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφέρουσα πληροφορία για το πρόβειο γάλα

https://www.facebook.com/21ccproject/photos/a.108095465370141/108095252036829/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=453524643488493&set=a.121057896735171
https://www.facebook.com/21ccproject/photos/a.108095465370141/108095252036829/
https://www.facebook.com/21ccproject/photos/a.108095465370141/108095252036829/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=453524643488493&set=a.121057896735171


Στην εικόνα, θα δείτε σε ποιες περιοχές αυξήθηκε ή μειώθηκε και πόσο, η παραγωγή

νωπού πρόβειου γάλακτος για το έτος 2021, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος-

Ιούλιος.

Διαβάστε περισσότερα

Πως η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη γεύση του
κρασιού;

Η υπερθέρμανση του πλανήτη, οι πυρκαγιές και οι ακραίες καιρικές συνθήκες

απειλούν να διαταράξουν τις ευαίσθητες διαδικασίες παραγωγής των πολύτιμων

κρασιών. Διαβάστε το άρθρο για να μάθετε γιατί τα φυσικά φαινόμενα επηρεάζουν τη

γεύση του κρασιού και πως.

Διαβάστε περισσότερα

https://www.bbc.com/future/article/20220825-how-climate-change-affects-wine
https://www.facebook.com/photo/?fbid=453524643488493&set=a.121057896735171
https://www.bbc.com/future/article/20220825-how-climate-change-affects-wine
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