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Abonați-vă la buletinul de știri Sorghum-ID! 

Viitorul mizează pe sorg. Iar Sorghum ID - asociația interprofesională europeană a sorgului - 
mizează pe comunicare, tocmai pentru a face cunoscut acest lucru. Lansată acum câteva luni, cu 
sprijinul Comisiei Europene, componenta de comunicare a programului de activități al organizației 
Sorghum ID capătă o nouă dimensiune, în urma creării unui buletin de știri bimestrial.  

„Pentru un demers cum este dezvoltarea culturii sorgului în Europa, este indispensabil să promovăm 
avantajele acestei plante, deoarece ele sunt puțin - sau greșit - cunoscute, atât de producători, cât și 
de procesatori. Prima etapă a proiectului nostru a constat, așadar, în crearea unui sit internet 
informativ: www.sorghum-id.com”, a amintit dl. Luc Esprit, reprezentant al organizației Sorghum ID. 
Pus la dispoziția publicului în opt limbi (franceză, engleză, spaniolă, italiană, bulgară, română, rusă și 
ucraineană), situl reunește toate informațiile utile privitoare la această cultură. Ele sunt prezentate 
într-o manieră pedagogică și argumentată, fiind completate de o bibliotecă de documentare, foarte 
cuprinzătoare. Periodic, conținutul sitului este adus la zi, pentru a fi îmbogățit cu noi informații. 

Așadar, o dată la două luni, prin acest buletin de știri – redactat și el tot în opt limbi –, Sorghum ID li 
se va adresa tuturor protagoniștilor din sector. De fiecare dată, în prim-planul știrilor se vor afla mai 
multe subiecte: opinii video, recomandări tehnologice de sezon, piețe de desfacere, actualități, 
informații tehnice și chiar... rețete de bucătărie pe bază de sorg. Periodic, cititorii vor fi invitați să-și 
exprime opinia prin intermediul unor sondaje, pentru a-și face auzite așteptările și aprecierile vizavi 
de informațiile primite. Lansarea buletinului va avea loc pe 28 februarie, cu o primă difuzare de peste 
o mie de exemplare. Pentru a primi acest buletin de știri, este suficientă efectuarea unei solicitări pe 
situl www.sorghum-id.com , în rubrica „Contact”. 

 

Persoană de contact:  
Charles-Antoine Courtois, responsabil de dezvoltare  + 33 771 374 444  
charles-antoine.courtois@fnpsms.fr  
www.sorghum-id.com  
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