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Το Ινστιτούτο Μεσογειακής Κουλτούρας ιδρύθηκε το 2018 με 

σκοπό την διάδοση της Κουλτούρας της Ελληνικής Μεσογείου.

Έχοντας τη γνώση των ιδιαιτέρων της λεπτομερειών που δεν είναι διαδεδομένες έξω από την χώρα και που

θα είχε μείζονα σημασία να αναδειχθούν, με σκοπό την γενική βελτίωση του βαθμού κατανόησης της

Ελλάδας: των παραδόσεών της, των γεύσεων και των αρωμάτων της, των ξεχωριστών συγκριτικά

πλεονεκτημάτων του κάθε τι που δημιουργείται και παράγεται στον τόπο που λέγεται Ελληνική Μεσόγειος.

Η Κουλτούρα τρέφει και διαμορφώνει τον άνθρωπο, καλλιεργεί τον ίδιο το χώρο, το περιβάλλον στο οποίο

υπάρχει. Συνδυάζει όλες τις επιμέρους πτυχές της δομής αυτού του χώρου. Με άλλα λόγια ο πολιτισμός, ο

άνθρωπος, οι δραστηριότητες του και το περιβάλλον είναι αλληλένδετα & αναπόσπαστα μεταξύ τους.

ü Έτσι, η θεμελιώδης αρχή  της αλληλεπίδρασης του επιχειρείν με την κοινωνία είναι η εμπιστοσύνη στο 

προϊόν, επειδή γίνεται από εκπαιδευμένους ανθρώπους που καταλαβαίνουν την κοινωνική τους ευθύνη. 

ü Ο επιχειρηματικός κόσμος, ως μέρος της κοινωνίας, όλο και περισσότερο κατανοεί την ανάγκη ενεργής 

του συμμετοχής στις διαπολιτισμικές συναλλαγές.

Ο πολιτισμός και το επιχειρείν γίνονται συνεργάτες.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ



Ο ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ σας
με ΓΝΩΣΗ  και μεγάλη ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
στις αγορές της Ελλάδας και του 
εξωτερικού, με εξειδίκευση στην 
αγορά της Ρωσίας

Tailor Made CONSULTING 
Διεθνής ανάπτυξη επιχειρήσεων 
Στρατηγική εισαγωγή στις ξένες αγορές
Business Lobbying 
Turn Key Projects 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Έρευνα Αγοράς / Παρουσιάσεις /    
Εκθέσεις / Σεμινάρια 
Master Classes / Press trips
B2B, G2B, B2G, В2В2С
Υποστήριξη Marketing, PR & Media 

ΤΟΜΕΙΣ
Τέχνη & Πολιτιστική Παραγωγή
Εξαγωγές / εισαγωγές 
Διαδραστικός τουρισμός 
Επιχειρηματική́ εκπαίδευση 

Προσωπική ανάπτυξη 



Το Ινστιτούτο στοχεύει στην προώθηση διμερών και διαπεριφερειακών 
εμπορικό – οικονομικών και κοινωνικό πολιτιστικών σχέσεων με την 
υποστήριξη και την ενεργή συμμετοχή κεντρικής και περιφερειακής
εξουσίας, καθώς και επαγγελματικών και κοινωφελών οργανισμών.

Διοργανώνουμε:

ü Διμερείς παρουσιάσεις περιοχών με σκοπό την ευρύτερη ενημέρωση

για την επενδυτική και τουριστική τους ελκυστικότητα

ü Επιχειρηματικές, διεπιστημονικές αποστολές, σεμινάρια, φόρουμ και ενημερωτικές εκδηλώσεις

ü Κλαδικές και εξατομικευμένες επιχειρηματικές αποστολές

ü Aτομικά και ομαδικά πρότζεκτ κοινωνικής και πολιτιστικής σημασίας

ü Press-tour

Για την επίτευξη αυτών των στόχων και την εξασφάλιση αποτελεσματικών δράσεων το Ινστιτούτο 

αναπτύσσει συνεργασίες με κρατικούς, δημόσιους οργανισμούς, επιχειρηματικούς και πολιτιστικούς 

συλλόγους των δύο χωρών. 

Συμμετέχει επίσης σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα επιχειρηματικής υποστήριξης, 

και αυτό δίνει στο Ινστιτούτο την ιδιότητα ενός οργανισμού με διεθνή αναγνώριση. 

Διμερής και διαπεριφερειακή ανάπτυξη εμπορικό-οικονομικών & πολιτισμικών σχέσεων



Η σωστή και ολοκληρωμένη προώθηση των προϊόντων 
γίνεται όλο και πιο σημαντική για τις σύγχρονες επιχειρήσεις:

Γρήγορα αποτελέσματα στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου με λιγότερο κόστος - αυτό είναι ένα 

χαρακτηριστικό του Ινστιτούτου Μεσογειακής κουλτούρας.

Άμεση πρόσβαση σε επαγγελματικούς και καταναλωτικούς κύκλους μέσω μιας σειράς διαδραστικών και 

εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.

Συνεργασία με τους opinion leaders και στοχευμένες εκστρατείες.

Ένα στρατηγικό πρόγραμμα διείσδυσης στις ξένες αγορές  για τις εταιρείες, τους ομίλους επιχειρήσεων ή για 

τους μεμονωμένους επιχειρηματίες.

Διμερής επιχειρηματική ανάπτυξη: Στρατηγική διείσδυση σε νέες αγορές 



ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΏΤΗΤΑΣ 

Για εμάς, η πιο ενδιαφέρουσα προσέγγιση της γεωγραφικής ταυτότητας

είναι το κοινωνικοπολιτισμικό σύμπλεγμα, το οποίο διαμορφώνει στην

δημόσια συνείδηση ένα σύστημα αντιλήψεων και ιδεών για έναν

συγκεκριμένο λαό και, κατά συνέπεια, για μια χώρα.

Θεωρούμε τον πολιτισμό μια πολυλειτουργική πλατφόρμα για την

ανάπτυξη της εικόνας της χώρας και της προώθησής της στο εξωτερικό.

Ξεχωρίζουμε 4 αλληλένδετα στοιχεία, μέσω των οποίων το Ινστιτούτο αναπτύσσει το έργο του: 

ü Τέχνη & πολιτιστικές δράσεις

ü Γαστρονομία & τρόπος ζωής

ü Επιχειρηματική & προσωπική εκπαίδευση

ü Διαδραστικός τουρισμός



Η Τέχνη ως «Πολιτιστική διπλωματία» 
Ο πολιτισμός υπήρξε και παραμένει ένας τρόπος κοινωνικής επικοινωνίας. 

Το κοινωνικό πλαίσιο βοηθά τον καλλιτέχνη να εκφραστεί, καθώς αποτελεί

μια ευκαιρία να αλληλεπιδράσει με τους ανθρώπους. Το καθήκον της 

σύγχρονης τέχνης δεν είναι να αρέσει, αλλά να ξεκινήσει η διαδικασία της 

συζήτησης κάποιου σημαντικού προβλήματος και να αναπτύξει μια

καινούργια εκφραστική γλώσσα γι’ αυτό.

Η τέχνη στον σύγχρονο κόσμο είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις ως δυνητική πηγή καινοτομίας στη

δημιουργικότητα, τη μεθοδολογία και τη σκέψη. Η σύγχρονη τέχνη είναι ένα σύμπλεγμα των νοημάτων, το

οποίο περιλαμβάνει διάφορους κλάδους. Αποτελεί την ποιότητα του ανθρώπινου μυαλού - εκείνους τους

ξεχωριστούς ανθρώπους που αργότερα θα εφεύρουν τις νέες τεχνολογίες, θα κάνουν κάτι εξαιρετικό ή

χρήσιμο για την κοινωνία. Ως εκ τούτου, η υποστήριξη της τέχνης ή η συμμετοχή σε ένα πολιτιστικό
project είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δημοσιοποιήσετε τις αξίες της εταιρείας/οργανισμού σας.

Το Ινστιτούτο διοργανώνει εκθέσεις και παράλληλα πολιτιστικά προγράμματα, 

συνεργάζεται με μεμονωμένους καλλιτέχνες, εξειδικευμένους οργανισμούς,

ιδιωτικά και κρατικά μουσεία και γκαλερί, πολιτιστικά, ερευνητικά και 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΔΡΑΣΕΙΣ: ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ



ΔΡΑΣΕΙΣ: ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ  LIFESTYLE

Η Ελληνική Μεσόγειος είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος ζωής σε αρμονία με 

τον τόπο, είναι μια ποικιλία γεύσεων και αρωμάτων που αποτελούν τη 

βάση της αποκαλούμενης «Μεσογειακής Διατροφής», η οποία εισήχθη 

επίσημα από την UNESCO στη λίστα της «Παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς της ανθρωπότητας». Πολλές από τις διατροφικές συστάσεις 

της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) για μια αποδεδειγμένη μείωση 

του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων, είναι κοινά με την παραδοσιακή 

μεσογειακή διατροφή.

Όντας υποστηρικτές αυτής της δίαιτας, η οποία προσφέρει στους οπαδούς της την υγεία, την ομορφιά και 

την μακροζωία, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε αυτή την πολύτιμη γνώση σε όσο το δυνατόν 

περισσότερους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο:

με τη βοήθεια ενημερωτικών εκδηλώσεων, masterclass από τους Έλληνες σεφ και άλλες εκδηλώσεις,

μαθαίνοντας στους Έλληνες παραγωγούς τους τρόπους των αποτελεσματικών εξαγωγικών δραστηριοτήτων,

επιλέγοντας τα προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά από φυσικά υλικά και συστατικά και με τις μεθόδους, 

οι οποίες είναι ευνοϊκές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, και προσφέροντάς τα στις ξένες αγορές.



ΔΡΑΣΕΙΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σε οποιονδήποτε χώρο κι αν επιχειρούμε - βασικό συστατικό της ανάπτυξης 

σ’ αυτό είναι, φυσικά, η Εκπαίδευση.

Μπορούμε και χωρίς αυτή, αλλά τα ποσοστά της δυσκολίας αυξάνονται. 

Όσο περισσότερο εκπαιδευόμαστε στο πεδίο της ενασχόλησής μας, 

τόσο αυξάνουμε τα ποσοστά της Επιτυχίας μας. 

Γι’ αυτό, στο «Ινστιτούτο Μεσογειακής Κουλτούρας», θεωρούμε πως ο πυλώνας της Εκπαίδευσης δεν είναι

μόνο βασικός αλλά και αναπόσπαστο κομμάτι της Επιτυχίας μας. Πιστεύουμε, πως η κουλτούρα του Τόπου
μας, έχει κληρονομήσει τα γονίδια της Εκπαίδευσης από τους προγόνους μας και θεωρούμε πως

η μετάδοση και η καλλιέργειά της είναι ευθύνη σοβαρή αλλά και ευχάριστο καθήκον.

Μέσα από τη Γνώση και την Εμπειρία χρόνων και από τις πλέον αξιόπιστες πηγές, συγκεντρώνουμε,

χρησιμοποιούμε και παρέχουμε τα πιο σύγχρονα εργαλεία 

Εκπαίδευσης σε Επιχειρήσεις και Ιδιώτες με  υψηλά και ποιοτικά πρότυπα. 



Προσφέροντας, εκτός από την ανάπτυξη των εξειδικευμένων ταξιδιών, 

την οργάνωση των  Fam-trips  και των Press-tour, το Ινστιτούτο 

δραστηριοποιείται στις ακόλουθες μορφές τους εναλλακτικού τουρισμού:

• Γαστρονομικός & αγροτουρισμός

• Πολιτιστικός τουρισμός

• Εκπαιδευτικός τουρισμός

• Θρησκευτικός τουρισμός

• Ιατρικός τουρισμός & αποκατάστασης

• SPA & καλλωπιστικός τουρισμός

• Οικολογικός & γεωλογικός τουρισμός

• Συνεδριακός τουρισμός (MICE)

• Αθλητικός τουρισμός

• Τελετουργικός τουρισμός

Ο εναλλακτικός τουρισμός δεν είναι μόνο μια μοντέρνα τάση, είναι μια νέα φιλοσοφία στον τομέα του

τουρισμού. Τα κύρια χαρακτηριστικά που το διακρίνουν από τον παραδοσιακό τουρισμό είναι η αισθητική
και η αρμονία με τη φύση, η διατήρηση των οικοσυστημάτων στα πλαίσια της πολιτιστικής ανταλλαγής
ανθρώπων με το ιστορικό πλαίσιο.

Ο κύριος σκοπός είναι η προσέγγιση και αλληλοεπίδραση 

με  το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας. 

ΔΡΑΣΕΙΣ: ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ



Ευχαριστούμε!
801 10 10 247 – πανελλαδική κλήση
+30 693 6831784 – Λένα Καλίνινα
+30 694 6176060 – Ιουλία Συσάλοβα 
Еmail: mediterraculture@gmail.com
Web: www.mediterraculture.com
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