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û (2010-2013) ΕΡΤ 3: «Μητέρα Γη», παρουσιάστρια-
γεωπόνος σε εκπαιδευτική εκπομπή

û (2013-2015) ΕΛΓΟ- «ΔΗΜΗΤΡΑ» (πρώην ΕΘΙΑΓΕ) 
Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης 
και συμμετοχής του κοινού
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Ποιοι είμαστε;

Κατασκευή και εμπορία μελισσοκομικού και 
γεωργικού εξοπλισμού

«Τα πάντα για τον μελισσοκόμο!»

ΒΙ.ΠΕ Άνω Λιοσίων
Κεντρικό κατάστημα και μονάδα παραγωγής

•APIMONDIA: 2 βραβεία
•Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων
•25.000 Έλληνες μελισσοκόμους & 30 χώρες στο εξωτερικό
•Εκπαίδευση-κατάρτιση μελισσοκόμων   



Ποιοι είμαστε;

Εμπορία μελισσοκομικού και γεωργικού εξοπλισμού
«Τα πάντα για τον μελισσοκόμο!»

Υποκατάστημα και Honey Park
Ν. Ρύσιο Θεσσαλονίκης



Η «ομάδα» της ΘεσσαλονίκηςΠοιοι είμαστε;



Ταξίδι έμπνευσης, εκπαίδευσης 
και εμπειριών



Τι είναι ο μελισσοτουρισμός;

…δεν είναι απλά μία ενημέρωση γύρω από την 
μέλισσα και την μελισσοκομία…

…είναι μία εμπειρία διερεύνησης του μυστικού κόσμου 
της μέλισσας μέσα από βιωματικές δραστηριότητες …



Τι είναι ο μελισσοτουρισμός;

…Χωρίς φυτά, δεν υπάρχει ζωή, αλλά… χωρίς τις 
μέλισσες, δεν υπάρχουν φυτά!

Μελισσοκομική 
παράδοση

Φυσική 
Κληρονομιά

Αειφόρος 
ανάπτυξη

Τρόπος 
ζωής

«Χρυσή τομή»



Ταξίδι έμπνευσης, εκπαίδευσης 
και εμπειριών



Ελεύθερη είσοδος (δωρεάν)

Satureja pilosa 
subsp. pilosa 

Melissa 
officinalis



Ενημέρωση για την μέλισσα
Υπαίθριο μουσείο & διαδραστική έκθεση

Τα εργαλεία του 
μελισσοκόμου

Κοφίνια & 
κυψέλεςΗ επικονίαση των 

φυτών

Ταμπέλες ενημέρωσης



Ενημέρωση για την μέλισσα
Αναπαράσταση συλλογής προϊόντων



Παρακολούθηση της μέλισσας
Κυψέλες παρακολούθησης

Επίσκεψη σε μελισσοκομείο



Αρωματογνωσία μελισσοτροφικών φυτών

Χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις
Γευσιγνωσία μελιών, γύρης, βασιλικού πολτού



Μελισσοθεραπεία (σε εξέλιξη) 
Ειδικά διαμορφωμένα «σπιτάκια»

«Άρωμα μέλισσας»
«Βόμβος μέλισσας»



Μελισσοθεραπεία (σε εξέλιξη) 
Χώροι για μασάζ και καλλωπισμό



Μελισσοθεραπεία (σε εξέλιξη) 
Χώροι για εξειδικευμένη μελισσοθεραπεία με ιατρούς



Μέλισσα & βότανα (για 
αρχάριους & προχωρημένους)
•Εκχυλίσματα (βάμματα κ.α.)

•Σαπούνια

•Αλοιφές & κρέμες

•Αιθέρια έλαια

•Χρήσεις βοτάνων

Σεμινάρια 22-23 Απριλίου



«Μυστικά» 
Βασιλοτροφίας

Ασθένειες μέλισσας: 
συμβατική & βιολογική 

μελισσοκομία

Σεμινάρια

6-7 Μαΐου
16.00-19.00
10.00-17.30

3 Μαΐου
11.00-12.00

Θεωρία-εμβολιασμός
5 Μαΐου

9.00-12.00
Συλλογή Βασιλικού πολτού 



Πλήθος μελιών και 
γύρης

Πιστοποιημένα 
καλλυντικά 

Είδη ένδυσης

Εξοπλισμός 
μελισσοκόμων

Φρέσκος 
Ελληνικός 

Βασιλικός Πολτός

Κατάστημα δώρων



«Μικροί μελισσοκόμοι»

Σετ δώρων

Αξεσουάρ

Βιβλία, κεράκια, 
σαπουνάκια…

Κατάστημα δώρων



Σε ποιους απευθυνόμαστε;
û Τουρίστες (οργανωμένες ή όχι ομάδες, 

Ελλάδα και εξωτερικό)
û Μαθητές / φοιτητές (από παιδικό σταθμό 

μέχρι Λύκειο και Πανεπιστήμιο)
û ΚΑΠΗ
û Διάφοροι σύλλογοι (πολιτιστικοί, χορευτικοί, 

φυσιολατρικοί κ.ά.)
û Μελισσοκομικοί σύλλογοι (εξειδικευμένα 

προγράμματα)
û Ομάδες μελισσοκόμων (επαγγελματίες και 

ερασιτέχνες)



Για επισκέπτες

Για μελισσοκόμους
Περισσότερα… û anel.gr

û honeypark.gr

e- shop

ξεναγήσεις



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
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