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Αρ. Πρωτ.: 578                                                         Στεφανοβίκειο, 17/04/2012 

 

Συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου 

O Φορέας Διαχείρισης  Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας –Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου- 
Βελεστίνου συμμετείχε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου που 
πραγματοποιήθηκε την περίοδο 30 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2012 στο Τμήμα Μηχανικών 
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο 
Βόλο, παρουσιάζοντας εργασία υπό την μορφή Poster με τίτλο: «Η ανάδειξη της 
βιοποικιλότητας  και οι  παραδοσιακές δραστηριότητες ως εργαλεία  βιώσιμης ανάπτυξης 
των περιοχών Natura 2000. Η  περίπτωση της λίμνης Κάρλας – Θεσσαλία». 

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η στρατηγική προβολής και ταυτότητας των τόπων και οι 
εκδηλώσεις αστικού πολιτισμού. Το poster παρουσιάστηκε στα πλαίσια του Θεματικού 
Άξονα 4 «σύνδεση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με την προβολή της ταυτότητας των 
προορισμών». H επιμέλεια έγινε από το επιστημονικό προσωπικό του  ΦΔΠΟΚαΜαΚεΒε 
και η παρουσίαση του Poster έγινε από την Πρόεδρο του ΦΔ, κα. Κάγκαλου και την 
Ιχθυολόγο του ΦΔ,  κα. Χαμόγλου. Σκοπός της παρουσίασης ήταν η ανάδειξη της 
δυνατότητα προστιθέμενης αξίας της περιοχής μέσω της ανάδειξης της βιοποικιλότητας και 
των παραδοσιακών ασχολιών και προϊόντων.  

Πιο συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια της 20λεπτης παρουσίασης: 

• επιχειρήθηκε η ανάδειξη της Προστατευόμενης Περιοχής Κάρλας-Μαυροβουνίου- 
Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου μέσω της πλούσιας βιοποικιλότητάς της σε συνδυασμό με την 
αισθητική του τοπίου και την πολιτισμική κληρονομιά που τη διακρίνει. Ακόμη 
επισημάνθηκε ότι η ιστορία και η λαογραφία της περιοχής έχουν να επιδείξουν πλήθος 
παραδοσιακών ασχολιών (αλιεία, τοπική αρχιτεκτονική, τοπική γαστρονομία, αγροτικές 
δραστηριότητες, κτηνοτροφικές δραστηριότητες) οι οποίες σήμερα μπορούν να είναι 
συμβατές με την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, με την οικοτουριστική της ανάπτυξη 
αλλά και στην επανα-σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής με 
σύγχρονα επιχειρηματικά εργαλεία. 
 

• παρουσιάστηκαν, αναλυτικά ο ι τρείς βασικοί άξονες που αφορούν το  πρόγραμμα για την 
ανάδειξη της ταυτότητας της Προστατευόμενης Περιοχής  καθώς επίσης και τα οφέλη που 
απορρέουν από αυτό.  
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Για τον ΦΔΠΟΚαΜαΚεΒε 

Χαμόγλου Μαρία 

ΤΕ Ιχθυολόγος 


	Συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου

