Αυτοί που τόλμησαν … η συνέχεια
Η Ομάδα διαχείρισης ιστοσελίδας της Ειδομένης στηρίζοντας με την γνωστοποίηση –
ανάρτηση των νέων προσπαθειών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της περιοχής μας με
ανάρτησή της με τίτλο “αυτοί που τόλμησαν” αναφέρεται στις προσπάθειες αυτών που
τόλμησαν να κάνουν ένα βήμα επιχειρηματικής δραστηριότητας και αναπτυξιακού
οράματος.
Θυμόμαστε παλιότερα την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων ονομασίας
προέλευσης με το όνομα “Ειδομένη”, την ποιοτική παραγωγή κρασιού και τσίπουρου
Ειδομένης ενώ στο θέμα κτηνοτροφίας τα ντόπια κρέατα από τη “φάρμα Ειδομένης”,
Συνεχίζοντας την περιπλάνηση μας ,συναντήσαμε τις Μελισσοκομικές μονάδες που
παράγουν το μέλι Ειδομένης… Σε όλο αυτό το αναπτυξιακό κλίμα, προστίθεται η
λειτουργία του κυλικείου-αναψυκτήριου , ένα σύγχρονος διαμορφωμένος χώρος αναψυχής
στον σιδηροδρομικό σταθμό δίπλα στις γραμμές του τρένου απευθυνόμενη σε όλες τις
ηλικίες των κατοίκων της περιοχής μας.
Η νέα προσπάθεια
Συνέχεια στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχουν θέμα
τον τόπο μας ή προέρχονται από αυτόν, έρχεται μια νέα καινοτόμος
επιχειρηματική δραστηριότητα που θα εδρεύει στο Πολύκαστρο και
είναι η διάθεση τυποποιημένων προϊόντων προερχόμενα από το
σουσάμι.
Ο Θεόκλητος διαμόρφωσε με μεράκι ένα χώρο στο Πολύκαστρο, στην οδό
Μ.Αλεξάνδρου 131 το οποίο μετατράπηκε σε ένα παραδοσιακό κατάστημα με επωνυμία
΄΄ Γεύσεις με Παράδοση ΄΄ , το οποίο διαθέτει στους καταναλωτές φρέσκο χαλβά και
παράγωγα σουσαμιού, υψηλής διατροφικής αξίας, ικανοποιώντας και τα πιο απαιτητικά
γούστα.
Ο Θεόκλητος με την 25ετή πείρα του ως
εργαζόμενος στα προϊόντα Μακεδονικού χαλβά
αποφάσισε αξιοποιήσει την πείρα τους και να
προσφέρει στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής
προϊόντα φρέσκα, ποιοτικά και σε προσιτές τιμές.
Απευθυνόμενος στην νέα αυτή αγορά, δίνει
έμφαση στον σεβασμό προς τον καταναλωτή ενώ
αναδεικνύει με αγάπη και μεράκι τα αγνά αυτά
προϊόντα, και ευελπιστεί να αναπτυχθεί μια σχέση
εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές της τοπικής
κοινωνίας .
Η ομάδα διαχείρισης ιστοσελίδας της
Ειδομένης βρίσκεται κοντά σε οποιαδήποτε αξιόλογη αναπτυξιακή προσπάθεια που γίνεται
ή είναι συνυφασμένη με τον τόπο μας.
Ευχόμαστε Καλή Επιτυχία στην προσπάθεια αυτή ευχόμαστε να τύχει τη στήριξη
όλων μας, και να αποτελέσει το εφαλτήριο της δημιουργικότητας:
“ΙΔΕΑ – ΠΡΑΞΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ”
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