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84 443 
θεσµοθετήθηκε, κατόπιν εισήγησης του Οργανισµού, πλαίσιο 
επενδυτικών κινήτρων για τους τοµείς των SSCs και BPOs

2.000επενδυτικά 
έργα

νέες θέσεις 
εργασίας

πάνω από

σε τοµείς παροχής υπηρεσιών, κεντρικών λογιστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών 
τεχνικής υποστήριξης, ναυπηγικού σχεδιασµού και ανάπτυξης εργαστηρίου 
δοκιµών λιπαντικών, καθώς και εξαγορά πέντε (5) ξενοδοχειακών µονάδων. 

επενδύσεις
προσέλκυση & υποστήριξη ξένων άµεσων επενδύσεων

στρατηγικές επενδύσεις

αποστολές σε αγορές και κλάδους 
στόχευσης για την προβολή του 
επενδυτικού περιβάλλοντος της χώρας

διοργάνωσε

νέα 
στρατηγικά 
έργα 

εκατ. ευρώ 

συνολικού προϋπολογισµού

2.000 νέων θέσεων 
εργασίας

αιτήµατα υποστήριξης 
υποψήφιων επενδυτών

 χειρίστηκε

ξένες 
αποστολές

υποδέχτηκε 

προώθησε το πρόγραµµα

σε επιλεγµένες αγορές του 
εξωτερικού και χειρίστηκε 

εγκρίθηκαν από την 
∆ιυπουργική

στοχευµένες 
επενδυτικές 
προτάσεις

παρουσίασε 
αιτήµατα 
υποψήφιων 
επενδυτών

έργων δισ. ευρώ

µε 
προϋπολογισµό αρχική 

διερεύνηση:

επενδυτικά 
σχέδια 
∆ήµωνπροχώρησε

υποθέσεις εµπλοκής σε 
αδειοδοτικές υπηρεσίες 

5 επιλύθηκαν, ενώ 2 βρίσκονται 
υπό εξέταση
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ενηµέρωση  / πληροφόρηση εξαγωγέων 
και εν δυνάµει εξαγωγέων:

προγραµµατισµένες 
συναντήσεις

70
αιτήµατα

πληροφόρησης

800
επιχειρηµατίες 

παρακολούθησαν 8 
εκπαιδευτικά σεµινάρια

450

εθνικά 
περίπτερα

συµµετοχές
από 319 µοναδικές 

επιχειρήσεις

εθνικά 
περίπτερα σε

∆ιεθνείς 
Εκθέσεις, µε

κλάδος ∆οµικών υλικών, Καταναλωτικών 
και Βιοµηχανικών προϊόντων

κλάδος Αγροτικών Προϊόντων – 
Τροφίµων & Ποτών

συµµετοχές από 252 
µοναδικούς εκθέτες

26 αγοραστές οίνου από Ιαπωνία, Κορέα, 
Ρωσία, Βέλγιο και Πολωνία, συναντήθηκαν µε 
µε 67 Έλληνες οινοπαραγωγούς

16 Κορεάτες αγοραστές συµµετείχαν στη 
44η ∆ιεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς 

∆ιοργάνωση B2B στο Βελιγράδι και τη 
Μόσχα για τον κλάδο των ∆οµικών Υλικών. 

∆ιοργάνωση Wine Bar στην έκθεση 
Interwine - συµµετοχή πλέον των 20 
ελληνικών οινοποιείων.

4ο πρόγραµµα επιχειρηµατικών συναντήσεων: 
35 ελληνικές εταιρείες του κλάδου 
Γαλακτοκοµικών - Τυροκοµικών Προϊόντων 
συνάντησαν 23 αγοραστές.

Επίσκεψη 20 Masters of Wine σε 
ελληνικές οινοπαραγωγικές περιοχές

Εθνική συµµετοχή στην China 
International Import Expo, Σαγκάη, 
5-10/11. 

Museum of Arts and Design, Νέα 
Υόρκη - Συµµετείχαν 20 σχεδιαστές 

κοσµήµατος σε εκθεσιακή εκδήλωση.

εξειδικευµένες δράσεις 
προβολής:

22.111
Συνολική αξία εξαγωγών

(8µηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019)

έναντι 21.751 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστηµα 
του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση

εκατ. ευρώ 

Χωρίς τα πετρελαιοειδή η αύξηση το ίδιο διάστηµα ανήλθε στο 
4,12% (14.840,3 εκατοµµύρια ευρώ από 14.227,9 εκατ. το 2018.

Περαιτέρω προώθηση ελληνικών προϊό-
ντων & υπηρεσιών σε υφιστάµενες & νέες 
αγορές του εξωτερικού θα συµβάλλει 
ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάκαµψη της 
ελληνικής οικονοµίας. 

εξαγωγές
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ιστοσελίδας

μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης

επικαιροποίηση

113.000 µοναδικοί χρήστες

 487 Κ χρήστες (facebook), 13 K χρήστες (LinkedIn)

επικοινωνία
επενδυτικής και εξαγωγικής 

στρατηγικής 

Όραµα όλων µας στο Enterprise Greece είναι η 
αναβάθµιση  της εικόνας της Ελλάδας στο διεθνές 
οικονοµικό περιβάλλον, η επανατοποθέτηση της 
χώρας ως κόµβου επιχειρηµατικότητας και 
δηµιουργίας υπεραξίας, η αξιοποίηση της 
γεωγραφικής της θέσης, η προώθηση των 
Ελληνικών εξαγωγών και η προσέλκυση 
παραγωγικών επενδύσεων.

µηνιαία newsletter
για επενδυτές

12
µηνιαία News2Know

για εξαγωγείς

5

συνεντεύξεις
32

άρθρα
18

δελτία τύπου
51

δηµοσιεύµατα
(έναντι 1.326 to 2018)

4.489
οµιλίες

εκδηλώσεις 

∆ιεθνείς Οργανισµοί:
15 ∆ράσεις µεταξύ των οποίων: Ανάθεση στην Ελλάδα 
διοργάνωσης του ετήσιου συνεδρίου των Ευρωπαϊκών 
Οργανισµών Προώθησης Εξαγωγών και της εαρινής 
συνάντησης WGIP (Working Group of Information 
Professionals)
-
Οµόλογοι Οργανισµοί άλλων χωρών: 
6 ∆ράσεις
-
Ξένες διπλωµατικές Αρχές στην Ελλάδα: 
7 ∆ράσεις
-
Ελληνικές διπλωµατικές Αρχές:
υποστήριξη εκδηλώσεων στις χώρες τοποθέτησής τους
παροχή έγκαιρης και συστηµατικής πληροφόρησης
-
∆ιµερή Επιµελητήρια: 
10 δράσεις
-
Κλαδικοί Σύνδεσµοι, Οργανώσεις & Φορείς: 
16 ∆ράσεις
-
Περιφέρειες: 
Πρόγραµµα Synergassia  - 5 ∆ράσεις

42

διεθνείς 
δράσεις & 

θεσµική 
δικτύωση


