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Κύριε Περαντωνάκη.
Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχημένης Ημερίδας με θέμα: «Προώθηση Ελαιοτουρισμού
στην Κρήτη», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24-10-2018 στις εγκαταστάσεις του
Ξενοδοχείου Grecotel Creta Palace στα Μυσσίρια Ρεθύμνου, ο ΣΕΔΗΚ και όλοι οι
Οργανωτές των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Ελαιοκομίας 2018, θεωρούμε
υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε τον Όμιλο Νικ. Δασκαλαντωνάκη για την προσφορά
του και παράλληλα να τον συγχαρούμε για τις πρωτοποριακές δράσεις που αναπτύσσει
στην προώθηση του ελαιοτουρισμού στην Κρήτη.
Σας παρακαλούμε λοιπόν να μεταβιβάσετε στον κ. Νίκο Δασκαλαντωνάκη τις θερμές
ευχαριστίες του ΣΕΔΗΚ, της Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων Ρεθύμνου και Ηρακλείου,
αλλά όλων όσοι συμμετείχαν στην εκδήλωση, για την ευγενή προσφορά του Ομίλου να
φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις της την εκδήλωση, προσφέροντας δωρεάν αίθουσες,
οπτικοακουστικά μέσα, αναψυκτικά και εξαίσια ελαιοεδέσματα, σε όλους τους
συμμετέχοντες.
Η βράβευση της Grecotel για δεύτερη φορά φέτος, με την πλακέτα της Χρυσής Μινωικής
Ελιάς, αποδεικνύει την πραγματική πρωτοπορία του Ομίλου Δασκαλαντωνάκη στην
προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς που υπάρχει στην Κρήτη για την Ελιά και το
Ελαιόλαδο, αλλά και στην ανάδειξη της συμβολής του ελαιολάδου στην υγεία και την
τεκμηριωμένη με διεθνείς ιατρικές έρευνες μακροζωία των παλαιών Κρητικών.
Είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική η συμβολή του Ομίλου σας στην ανάδειξη της
πολιτιστικής σημασίας της ελιάς και της υγιεινής αξίας του ελαιολάδου, με διάφορες δράσεις
όπως: η προσφορά στους πελάτες σας έντυπου ενημερωτικού υλικού και συσκευασιών
ελαιολάδου ως δώρου, αλλά και παραδοσιακών Κρητικών ελαιοεδεσμάτων και φαγητών
με ελαιόλαδο κατά την παραμονή τους στα Ξενοδοχεία του ομίλου σας.
Είναι επίσης πολύ θετική .η συμβολή των ξενοδοχείων σας στην άμεση ενημέρωση των
πελατών σας στις διαδικασίες της παραγωγής και χρήσης του ελαιολάδου με την οργάνωση
επισκέψεων στους ελαιώνες της Agreco Farm, τη συμμετοχή τους σε ειδικές αγροτικές
δραστηριότητες, καθώς και τη συμμετοχή τους σε γευσιγνωσίας ελαιολάδου κάθε Πέμπτη
στο παραδοσιακό καφενείο, σε μαθήματα μαγειρικής με ελαιόλαδο κ.λπ.
Με τις ευχές μας να μιμηθούν και άλλες Τουριστικές επιχειρήσεις του νησιού το
παράδειγμα σας, σας ευχαριστούμε και πάλι, σας συγχαίρουμε θερμά και ευχόμαστε κάθε
πρόοδο στις επιχειρήσεις σας.
Εκ μέρους των οργανωτών των εκδηλώσεων
για την Παγκόσμια Ημέρα Ελιας 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΔΗΚ,
Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Δήμου Ρεθύμνης

