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ΕΠΕΙΓΟΝ 

         Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2019 

 

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής στο πλαίσιο της εθνικής συμμετοχής της 
χώρας στην Παγκόσμια Έκθεση ΕΧΡΟ Dubai 2020, HAE, 20 Οκτωβρίου 2020 έως τις 10 Απριλίου 
2021. 

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, 
 
Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece), είναι 
αρμόδια για την οργάνωση της επίσημης συμμετοχής της Ελλάδας στην παγκόσμια έκθεση 
ΕΧΡΟ Dubai 2020, HAE, 20 Οκτωβρίου 2020 έως τις 10 Απριλίου 2021. 

Tο θέμα της ΕΧΡΟ Dubai 2020 είναι: «Connecting Minds, Creating the future», και εστιάζει στην 
προαγωγή των ιδεών της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης και της ελευθερίας κινήσεων ιδεών, 
αγαθών και ανθρώπων. Οι τρεις θεματικές της Έκθεσης αφορούν σε α) Ευκαιρία, β)  Κινητικότητα και 
γ)  Βιωσιμότητα. Η ΕΧPO DUBAI 2020 αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός που έχει διοργανωθεί στον 
αραβικό κόσμο μέχρι σήμερα και στοχεύει στη σύσταση μιας παγκόσμιας πλατφόρμας για 
επενδύσεις, συμφωνίες και διεθνείς συνεργασίες. Στην έκθεση θα  συμμετάσχουν 192 χώρες και 

αναμένεται να ξεναγηθούν στα περίπτερα των αποστολών  τουλάχιστον  25 εκατομμύρια επισκέπτες. 

Η χώρα μας θα συμμετάσχει με εθνικό Περίπτερο, του οποίου το κεντρικό μήνυμα είναι: «Η 
σύγχρονη Ελλάδα δείχνει τον δρόμο προς την καινοτομία, δείχνει τον δρόμο προς το μέλλον». Το 
αρχιτεκτονικό σχέδιο του Ελληνικού Περιπτέρου είναι εμπνευσμένο από την ελληνική μυθολογία και 
παραπέμπει στον μίτο της Αριάδνης και του Θησέα, που με την ευρηματική χρήση ενός μίτου, βρήκαν 
την έξοδο προς την ελευθερία.  Με τον ίδιο τρόπο, η χώρα μας, βασιζόμενη στα ταλαντούχα μυαλά 
των πολιτών της, οικοδομεί το μέλλον, συνδέοντας την επιχειρηματικότητα με την καινοτομία και 
επιτυγχάνοντας έτσι οικονομική και κοινωνική ευημερία. 

Στο πλαίσιο αυτό, και δεδομένου του γεγονότος ότι πρόκειται για εθνική συμμετοχή, σας 
καλούμε να εκφράσετε εγγράφως το ενδιαφέρον σας για διοργάνωση εκδήλωσης, όπως 
προβολή προϊόντων I υπηρεσιών, προβολή Περιφέρειας, προβολή κλάδου ή πολιτιστικού 
περιεχομένου. Η διάρκεια της εκδήλωσης μπορεί να είναι μία ή παραπάνω ημέρες βάσει 
διαθεσιμότητας. Να σημειωθεί ότι: 



 

 

1. η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. θα παραχωρήσει τον 
χώρο του Περιπτέρου ή άλλον χώρο δίχως αντάλλαγμα,  

2. τα έξοδα διοργάνωσης της εκδήλωσης βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον 
φιλοξενούμενο – διοργανωτή, 

3. η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. δεν φέρει ουδεμία 
άλλη οικονομική ή άλλη υποχρέωση έναντι του φιλοξενούμενου και οιουδήποτε 
τρίτου για αμοιβές και πάσης φύσεως δαπάνες,  

4. ο φιλοξενούμενος θα εγγυηθεί ότι η εκδήλωσή του θα προβάλει τη χώρα, τους 
κλάδους της και τα προϊόντα της, τηρώντας υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και 
ποιότητας και σε αντιστοιχία με βέλτιστες εμπορικές πρακτικές. 

5. ότι ο φιλοξενούμενος θα απασχολήσει προσωπικό με τις κατάλληλες γνώσεις και 
εμπειρία, καθώς και άρτια και ασφαλή υλικοτεχνική υποδομή, και 

6. θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας στην επιλογή της ημερομηνίας. 

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το χρονοδιάγραμμα των 
εκδηλώσεων, ενημερώνοντας με σχετική ανάρτηση στο διαδικτυακό της ιστότοπο. 

Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε 
έως 18 Δεκεμβρίου 2019, προκειμένου να υπάρξει σωστός και έγκαιρος προγραμματισμός 
των δράσεων. 

Ευελπιστούμε στην θετική σας ανταπόκριση και σε μία γόνιμη συνεργασία, ώστε η χώρα μας 
να αφήσει έντονο το αποτύπωμά της στους πολίτες από όλο τον κόσμο που θα επισκεφτούν 
την έκθεση. 
 
Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

 

  Για την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 

 

 

 

 

Γεώργιος Φιλιόπουλος 

Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 

 


