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editorial

Η Ελλάδα 
συμμετέχει 
στην CIIE ως 
τιμώμενη χώρα

Η Ελλάδα θα είναι η τιμώμενη χώρα στη δεύτερη 

διοργάνωση της China International Import Expo 

(Σαγκάη, 5-10 Νοεμβρίου 2019), στα εγκαίνια της 

οποίας θα παρευρεθεί η Α.Ε. ο Πρωθυπουργός 

της Ελλάδας, κος Κυριάκος  Μητσοτάκης. Ο κος 

Πρωθυπουργός θα υποδεχθεί και θα ξεναγήσει 

στο Εθνικό περίπτερο τον Πρόεδρο της Λαικής 

Δημοκρατίας της Κίνας, Α.Ε. ΧΙ Jinping. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης και της παρουσίας του 

Πρωθυπουργού, θα διοργανωθούν  Forum και 

επιχειρηματικές συναντήσεις με τη συμμετοχή 

πενήντα (50) ελληνικών εταιρειών. 

Στο περίπτερο της Ελλάδας, που εστιάζει στην 

προβολή του κλάδου των τροφίμων και ποτών, 

συμμετέχουν και εκπροσωπούνται από τους 

διανομείς τους 26 συνολικά ελληνικές εξαγωγικές 

εταιρείες.

Ο Πρωθυπουργός θα ηγηθεί 

της αποστολής 

Πάνω από το επίπεδο των 250.000 ατόμων διατήρησε 

για τρίτη συνεχή χρονιά η ΔΕΘ τον πήχη της επισκεψι-

μότητας, εδραιώνοντας τη δυναμική της και κερδίζο-

ντας ακόμα περισσότερο τις καρδιές του κόσμου. Ειδι-

κότερα, τις πύλες της 84ης ΔΕΘ πέρασαν 263.737 επι-

σκέπτες, που συμμετείχαν με ενθουσιασμό στη 

μεγάλη γιορτή της Θεσσαλονίκης, η οποία χρόνο με 

τον χρόνο γίνεται πιο δημοφιλής και μάλιστα σε όλες 

τις ηλικίες. Οικογένειες με παιδιά, νεολαία, αλλά και με-

γαλύτεροι ηλικιακά επισκέπτες κατέκλυζαν καθημερι-

νά το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, έχο-

ντας να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλές και διαφορετι-

κές επιλογές. Η 84η ΔΕΘ, όπου Τιμώμενη Χώρα ήταν η 

Ινδία, μέτρησε πάνω από 1.600 εκθέτες έναντι 1.494 

πέρυσι, αλλά και 18 διεθνείς συμμετοχές.

Το ινδικό περίπτερο, όπου παρουσιάστηκε η φετινή Τι-

μώμενη Χώρα Ινδία, έγινε πόλος έλξης για χιλιάδες 

επισκέπτες που πήραν μια γεύση από τη νέα αυτή οικο-

νομική υπερδύναμη, η οποία «παντρεύει» την παράδο-

ση με τις νέες τεχνολογίες. Ινδικό χρώμα στη διοργά-

νωση έδωσαν και οι καθημερινές χορευτικές εκδηλώ-

σεις, που ταξίδεψαν νοητά τους επισκέπτες στην μα-

κρινή ασιατική χώρα.

Η ΔΕΘ διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου 

Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης).

Η ΔΕΘ ανανεώνει το «ραντεβού» της με τον κόσμο για 

το 2020, οπότε η Γερμανία θα βάλει τη δική της σφρα-

γίδα στην 85η διοργάνωση.

(απόσπασμα από Δελτίο Τύπου: 

https://www.thessalonikifair.gr/index.php/el) 



Αύξηση 650 εκ. για το Ελληνικό

Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης των Κοινών Υπουρ-

γικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) για το Ελληνικό και ενόψει της 

άμεσης εκκίνησης της επένδυσης, η Lamda 

Development ανακοίνωσε την κατά 650 εκατομμύρια 

ευρώ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Την 

αύξηση θα καλύψει κατά κύριο λόγο ο Όμιλος Λάτση 

(Consolidated LAMDA Holdings), εξ ιδίων κεφαλαίων. 

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στην αύξηση θα πάρει 

μέρος με σημαντικά κεφάλαια, η VOXCOVE που αποτε-

λεί κοινοπραξία της OLYMPIA Group (Όμιλος Πάνου Γερ-

μανού) και της VNK Capital( εταιρίας συμφερόντων της 

οικογένειας Βασίλη και Νέλλης Κάτσου από τον χώρο 

της φαρμακοβιομηχανίας). Οι αρχικώς εκδηλώσαντες 

έντονο ενδιαφέρον όμιλοι,η κινεζική Fosun και η Eagle 

Hills από το Αμπού Ντάμπι, δεν θα πάρουν μέρος τελικά 

στην επένδυση. 

_

Hub της P�zer στη Θεσσαλονίκη
Το 2020 και με 200 εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης θα 

λειτουργήσει το hub της πολυεθνικής φαρμακευτικής 

εταιρίας P	zer στη Θεσσαλονίκη. Το επιστημονικό αν-

θρώπινο δυναμικό, η γεωγραφική θέση της χώρας, οι 

προϋποθέσεις διαμόρφωσης ενός φιλοεπενδυτικού πε-

ριβάλλοντος, αλλά και ο Έλληνας CEO της P	zer Άλπερτ 

Μπούρλα, ήταν τα κρίσιμα στοιχεία που έλαβε υπόψη ο 

πολυεθνικός φαρμακευτικός κολοσσός για τη δημιουρ-

γία του P	zer Global Digital Hub στην Ελλάδα. Το αντικεί-

μενο εργασιών στην Ελλάδα θα αφορά μεταξύ άλλων 

την παροχή υπηρεσιών και την ανάπτυξη και χρήση των 

ψηφιακών εργαλείων Arti	cial Intelligence και Data 

Analytics

Εξαγορά από Blackstone

Την εξαγορά των ξενοδοχείων του Louis Group στην 

Ελλάδα ανακοίνωσε η Blackstone Real Estate Partners 

Europe (Blackstone). Για την εξαγορά των πέντε ξενοδο-

χειακών μονάδων η συμφωνία έκλεισε στα 178.6 εκατ. 

ευρώ. Οι πέντε ξενοδοχειακές μονάδες βρίσκονται δύο 

στην Κέρκυρα (Corcyra Beach και Grand Hotel), δύο στη 

Ζάκυνθο (Zante Beach και Plagos Beach) και μία στην 

Κρήτη (Creta Princess). Συνολικά διαθέτουν 1.464 δωμά-

τια.Τα ξενοδοχεία θα συνεχίσει να διαχειρίζεται η Louis 

Group υπό την διοίκηση της HIP, εταιρείας hospitality, ιδι-

οκτησίας κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Blackstone. Η 

HIP είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ξενοδοχείων στη 

Νότια Ευρώπη και με την εξαγορά αυτή επεκτείνει το 

δίκτυό της και στην Ελλάδα.

_

Made in Greece καλώδιο στη Μ. Βρε-
τανία

Η «Ελληνικά Καλώδια», κέρδισε την ανάθεση σύμβασης 

για την προμήθεια υποβρυχίου καλωδίων 23 χλμ. από την 

Ørsted, η οποία είναι ο παγκόσμιος leader στον κλάδο 

της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. H Ελληνικά Καλώδια 

Cablel®, θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και 

τις δοκιμές των inter-array υποβρυχίων καλωδίων 33kV 

και θα κατασκευάσει τα καλώδια στην καθετοποιημένη 

μονάδα παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων που διαθέτει 

στην Κόρινθο, με χρόνο παράδοσης τις αρχές του 

2020.Τα καλώδια προορίζονται για υποστηρικτική χρήση 

στο χαρτοφυλάκιο της Ørsted για τα υπεράκτια αιολικά 

πάρκα που διαθέτει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

_

Η EBRD για ΜμΕ στη Θεσσαλονίκη 

Η ΕBRD, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση 

και την Ανάπτυξη, ενισχύει το έργο της στην Ελλάδα με 

το άνοιγμα ενός νέου γραφείου στη Θεσσαλονίκη, το 

οποίο θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη των μικρομε-

σαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). Οι λόγοι που επέβαλαν στην 

Τράπεζα αυτήν την κίνηση σχετίζονται με τη θέση και τον 

ρόλο της Θεσσαλονίκης Η ομάδα της EBRD στη Θεσσα-

λονίκη θα εργαστεί πρωτίστως για την υποστήριξη 

μικρών επιχειρήσεων, το οποίο χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επεν-

δυτικών Συμβουλών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ-

σεων (ΕΤΕπ) και της Ελληνικής Δημοκρατίας, και έχει 

υποστηρίξει πάνω από 40 συμβουλευτικά έργα για ελλη-

νικές ΜμΕ μέχρι σήμερα.

Η EBRD άρχισε να επενδύει στην Ελλάδα το 2015 και έχει 

χρηματοδοτήσει 49 έργα, όλα στον ιδιωτικό τομέα, συ-

νολικού ύψους άνω των 2,8 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα.



focus

Με μια εντυπωσιακή συμμετοχή 50 και πλέον ελληνικών 

επιχειρήσεων στο εθνικό περίπτερο της Ελλάδας (που 

θα καταλαμβάνει χώρο 1650 τ.μ.) στη Διεθνή Έκθεση 

«Big 5 Show Dubai» των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, 

κορυφώνονται οι δράσεις του 

Enetrprise Greece για το έτος 2019 

που αφορούν στη διεθνή προβολή 

και προώθηση δομικών υλικών Made 

in Greece.

Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 

25 ως 28 Νοεμβρίου και η ελληνική 

θα είναι η μεγαλύτερη  εθνική συμ-

μετοχή του κλάδου παγκοσμίως. 

Πρόκειται για την πλέον σημαντική 

έκθεση του κλάδου στην ευρύτερη 

περιοχή που συγκεντρώνει εμπορικούς επισκέπτες όχι 

μόνο από τα Εμιράτα και τον Αραβικό Κόλπο αλλά και 

από τις γειτονικές χώρες με σημαντικότερες τις Σ. 

Αραβία, Ινδία και πολλές χώρες της Αφρικής.   

Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου 

Με κορυφαίες εξαγωγικές επιδόσεις, που ήδη φτάνουν 

ετησίως τα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 

χρόνια, ο κλάδος δομικών υλικών εξελίσσεται σε έναν 

από τους πλέον δυναμικούς, εξωστρεφείς και ανθεκτι-

κούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Ήδη τα δομικά προϊόντα αποτελούν την δεύτερη από 

πλευράς αξίας εξαγώγιμη κατηγορία προϊόντων. Στον 

κλάδο δραστηριοποιούνται μικρομεσαίες και μεγάλες 

επιχειρήσεις, με σημαντικού μεγέθους παραγωγικές μο-

νάδες κυρίως στην περιφέρεια. Παράγουν και δημιουρ-

γούν υψηλή προστιθέμενη αξία, πολλαπλασιαστικές επι-

δράσεις για τις τοπικές οικονομίες και την εθνική οικονο-

μία συνολικά και διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο εν-

σωμάτωσης νέων τεχνολογιών και καινοτομίας.

Η δράση του Enterprise 
Greece

Ο Enterprise Greece στηρίζει τις 

προσπάθειες των εταιριών δομι-

κών υλικών μέσω ενός ολοκληρω-

μένου προγράμματος δράσεων 

και κυρίως με την οργάνωση και 

υποστήριξη της παρουσίας του 

κλάδου σε 12 υψηλού κύρους Διεθνείς Εκθέσεις.

Το πρόγραμμα του 2019 συμπεριελάμβανε την οργανω-

μένη προβολή και προώθηση σε πολλές αγορές- στό-

χους (Μέση Ανατολή, Αφρική, και άλλες περιοχές με 

μεγάλο κατασκευαστικό και εμπορικό ενδιαφέρον). Για 

την επόμενη 2ετία το σχετικό πρόγραμμα  πρόκειται να 

εμπλουτισθεί με δράσεις σε νέες αναδυόμενες αγορές 

που διακρίνονται από υψηλούς δείκτες ανάπτυξης. Στις 

δράσεις του Οργανισμού συμμετέχουν περισσότερες 

από 150 εταιρίες του κλάδου με εμφανείς αυξητικές 

τάσεις!

∆οµικά υλικά: 
Δυναµικό «παρών» σε Αραβικές 
Χώρες και Αφρική -
Δεύτερος εξαγωγικός κλάδος



 Β. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

» 5–10 Νοεμβρίου: Κίνα, ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ - ΟΙΝΟΣ, CHINA 
INTERNATIONAL IMPORT EXPO

» 20-23 Νοεμβρίου, ΗΠΑ, Εκθεσιακή εκδήλωση, ΚΟΣΜΗΜΑ, 
Museum of Arts and Design, ΝΥ 

» 16-23 Νοεμβρίου: Ν. Κορέα & Σιγκαπούρη, Επιχειρηματική 
αποστολή, ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

ΙΙ. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019, Αθήνα, Ελλάδα: Τουρισμός, MEDITERRA-
NEAN RESORT & HOTEL REAL ESTATE FORUM

» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019, Παρίσι, Γαλλία: Shared Services Centers, 
GREECE ROUND TABLE FINANCIAL SHARED SERVICES

» 5-9 Οκτωβρίου:  Κολωνία, Γερμανία: ANUGA, ΤΡΟΦΙΜΑ 
-ΠΟΤΑ

» 7-9 Οκτωβρίου: Μόναχο, Γερμανία: EXPOREAL 2019, 
ΑΚΙΝΗΤΑ

» 4-7 Νοεμβρίου, Λισαβόνα, Πορτογαλία: WEB SUMMIT, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/START UPS

» Νοέμβριος, ΚΑΝΑΔΑΣ (2 πόλεις): ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ROAD-
SHOW, ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019: Βιέννη, Αυστρία, PKF HOTEL INVEST-
MENT EVENT, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, PRIVATE 
INVESTOR: RUSSIA & CIS 2019, ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΙΙΙ.ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΘΕΣΜΙΚΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

»  23-25 Οκτωβρίου: ETPO CEOS CONFERENCE, 
Επιχειρηματικό συνέδριο. Στόχος: Προώθηση Εξαγωγών. 
Οργανωτής: FLANDERS  INVESTMENT & TRADE

»  Οκτώβριος: 24TH WAIPA WORLD INVESTMENT CONFER-
ENCE, Επιχειρηματικό συνέδριο. Στόχος: Προώθηση 
Επενδύσεων. Οργανωτής: WAIPA-POLISH INVESTMENT & 
TRADE AGENCY (PAIH)

Ι. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

 Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Τρόφιμα -Ποτά-Αγροτικά Προϊόντα

» 5-9 Οκτωβρίου, Κολωνία, Γερμανία: ANUGA  
(www.anuga.com)

» 13-14 Νοεμβρίου, Μάλμε, Σουηδία: NATURAL AND 
ORGANIC, (www.naturalproductsscandinavia.com)

» 3-5 Δεκεμβρίου, Παρίσι, Γαλλία: FOOD INGREDIENTS, 
(www.	global.com/	europe/)

Τεχνολογία και Πληροφορική

» 16-18 Οκτωβρίου, Βαρκελώνη, Ισπανία: IoT Solutions 
WORLD CONGRESS (www.iotsworldcongress.com)

» 29-31  Οκτωβρίου, Παρίσι, Γαλλία: GAME CONNECTION 
EUROPE  (www.game-connection.com)

» 13-17 Νοεμβρίου, Σενζέν, Κίνα: CHINA HI TECH FAIR 
(www.chtf.com/english/chtf2015/CHTF2015)

» 19-21 Νοεμβρίου, Βρέμη,  Γερμανία: SPACE TECH EXPO 
EXPLORE (www.spacetechexpo.eu)

Καλλυντικά και Προϊόντα Ομορφιάς

» 12-14 Νοεμβρίου, Χονγκ Κονγκ, Κίνα: COSMOPROF 
HONG KONG (www.cosmoprof-asia.com)

Βιομηχανικός Ναυτιλιακός Εξοπλισμός

» 23-25 Οκτωβρίου, Μπουσάν, Νότιος Κορέα: KORMARINE 
(www.kormarine.net)

» 5-8 Νοεμβρίου, Ρότερνταμ, Ολλανδία: EUROPOR  
(www.europort.nl)

Δομικά Υλικά

» 4-8 Νοεμβρίου,Παρίσι,Γαλλία: BATIMAT 
(www.batimat.com)

» 7-9 Νοεμβρίου, Ναϊρόμπι, Κένυα:  THE BIG 5 EAST 
AFRICA  (www.thebig5constructkenya.com)

» 25-28 Νοεμβρίου, Ντουμπάι, ΗΑΕ: THE BIG 5SHOW 
DUBAI (www.thebig5.ae)

Αμυντικά  Συστήματα

» 14-16 Οκτωβρίου, Ουάσιγκτον, ΗΠΑ: AUSA 
(www.ausa.org)

Εξοπλισμός Ξενοδοχειακών Μονάδων και Εστιατορίων

» 18-22 Οκτωβρίου, Μιλάνο, Ιταλία: HOST (www.host.	era-
milano.it)

Αγροτοτεχνικός Εξοπλισμός και Εφόδια

» 30 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου, Βουκουρέστι, Ρουμανία: 
INDAGRA FARM (www.indagra.ro/en/)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019



Συνέδριο για τις 
επενδύσεις στον 
Τουρισμό
Με την ενεργό συμμετοχή και υποστήριξη της 

Enterprise Greece πραγματοποιείται από τις 

29 ως τις 31 Οκτωβρίου 2019 στο Athens 

Hilton το πέμπτο συνέδριο Mediterranean 

Resort & Hotel Real Estate Forum (MR&H), το 

δεύτερο, συνεχές μάλιστα μετά το πρώτο του 

2018, που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα. Πρόκει-

ται για πολύ σημαντικό επενδυτικό forum που 

προσφέρει τη δυνατότητα συνάντησης με 

πολλαπλές ευκαιρίες για δικτύωση, ανταλλαγή ιδεών 

και τη δημιουργία επιχειρηματικών σχέσεων με στόχο 

επενδύσεις σε τουριστικά έργα. Το MR&H απευθύνεται 

σε επενδυτές, τράπεζες, διεθνείς ξενοδοχειακές αλυ-

σίδες, εταιρείες ακινήτων, κατασκευαστές, καθώς και 

επαγγελματίες του τομέα του τουρισμού σε ανώτατο 

επίπεδο.

Στο περσινό συνέδριο -που πραγματοποιήθηκε στο 

Divani Apollon Palace & Thalasso-είχαν πάρει μέρος 

περισσότερα από 360 υψηλόβαθμα στελέχη από τον 

τομέα του hoteling,των τουριστικών υπηρεσιών αλλά 

και των 	nancial services, κυρίως επενδυτικές εταιρίες 

και οργανισμοί, από 29 χώρες.

Το φετινό συνέδριο που διοργανώνεται από την 

Questex, πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Athens 

Hilton, όπου θα φιλοξενηθεί και ο εορτασμός των 100 

χρόνων από την ίδρυση του Hilton. Το συνέδριο θα 

είναι αφιερωμένο σε επενδύσεις ανάπτυξης και λει-

τουργίας σύνθετων τουριστικών θέρετρων και ξενοδο-

χείων στην περιοχή της Μεσογείου. Αυτή η εξειδικευ-

μένη αγορά περιλαμβάνει διάφορους τομείς (πχ. ξενο-

δοχεία, μαρίνες, αθλητικές δραστηριότητες, τρόφιμα 

και ποτά).

Η δυναμική ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα συ-

νεχίζει να ενισχύει την επενδυτική δραστηριότητα 

στην Ελλάδα, όπου 400 περίπου επενδυτικά σχέδια 

στον τουριστικό τομέα υποβλήθηκαν τα 3 τελευταία 

χρόνια στο υπ. Τουρισμού. Η εικόνα συμπληρώνεται με 

την υψηλή δραστηριότητα στο μέτωπο των εξαγορών 

ελληνικών μονάδων από διεθνείς επενδυτές ενώ βαθ-

μιαία εισέρχονται στην ελληνική αγορά όλοι οι μεγάλοι 

διεθνείς «παίκτες» του κλάδου. Η εικόνα αντανακλάται 

και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. όπου οι 

εξαγορές και οι συγχωνεύσεις αυξήθηκαν το 2018 

κατά 17%.

Κατά τη διάρκεια του International Hotel Investment 

Forum (IHIF) 2019 στο Βερολίνο, διαπιστώθηκε ότι η 

Ελλάδα αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για 

τις διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες, καθώς μόνο το 

1,7% των μονάδων λειτουργούν υπό διεθνή ονομασία 

(brand). Τα αποτελέσματα έρευνας επενδυτικού κλί-

ματος (Tranio & IHIF) έδειξαν ότι η Ελλάδα αποτελεί 

μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που είναι εξαιρετικά ελ-

κυστική για την υλοποίηση επενδύσεων σε ξενοδοχει-

ακά ακίνητα. 

Το συνέδριο MR & H παρακολουθούν κάθε χρόνο εκ-

πρόσωποι κορυφαίων εταιρειών της τουριστικής βιο-

μηχανίας (όπως Club Med και Nobu) και επενδυτικών 

ομίλων (όπως KSL, Starwood Capital Group και 

Dolphin Capital)

focus

2Η ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ MR&H ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



«ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ»

 ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΒ, ENTERPRISE GREECE,
ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ ΒΙΕΤΝΑΜ, ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ, ΤΑΪΛΑΝΔΗΣ & ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 

Σεπτεμβρίου η ενημερωτική εκδήλωση «Discover South 

East Asia», που συνδιοργανώθηκε από τον ΣΕΒ, το 

Enterprise Greece και τις Πρεσβείες της Ινδονησίας, των 

Φιλιππίνων, της Ταϊλάνδης και του Βιετνάμ.

Οι σταθεροί και ταχείς ρυθμοί ανάπτυξης της Ν.Α. Ασίας, 

που το 2018 άγγιξαν το 5.3% την καθιστούν την ταχύτερα 

αναπτυσσόμενη αγορά στον κόσμο. Οι ελληνικές εξαγω-

γές στην περιοχή υπερ-τριπλασιάστηκαν το 2018, φτάνο-

ντας περίπου τα €2,63δις, από €710εκ το 2017. Η αύξηση 

αυτή αφορά εξαγωγές από όλους τους κλάδους της 

οικονομίας, Ο ΣΕΒ έχει ήδη πραγματοποιήσει επιχειρημα-

τικές αποστολές στο Βιετνάμ, την Ταϊλάνδη, την Ινδονησία 

και τη Σιγκαπούρη, και το Φεβρουάριο του 2020 διοργα-

νώνει μαζί με το Enterprise Greece αποστολή  στη Μαλαι-

σία, το Χόνγκ-Κόνγκ και τις Φιλιππίνες.

Τις εργασίες της εκδήλωσης άνοιξαν ο Αντιπρόεδρος του 

ΣΕΒ κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος, η Διευθύντρια του Διπλω-

ματικού Γραφείου το Πρωθυπουργού, κα. Αλεξάνδρα 

Παπαδοπούλου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

του Enterprise Greece κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, ο κ. 

Chailert Limsomboon, Πρέσβης της Ταϊλάνδης και Πρόε-

δρος της Επιτροπής χωρών ASEAN (Association of South 

East Asian Nations) στην Αθήνα και ο κ. Nguyen Van Binh, 

Πρόεδρος της Κεντρικής Οικονομικής Επιτροπής του 

Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο κ. Dino Kusnadi, Διευθυ-

ντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερι-

κών της Ινδονησίας, η κα. Rosario Lemque, Chargé d' 

Affaires της Πρεσβείας των Φιλιππίνων, ο κ. Chailert 

Limsomboon Πρέσβης της Ταϊλάνδης στην Ελλάδα και ο 

κ. Ta Hoang Linh, Γενικός Διευθυντής Αμερικανικών και 

Ευρωπαϊκών Αγορών του Υπουργείου Βιομηχανίας και 

Εμπορίου του Βιετνάμ, παρουσίασαν το οικονομικό 

περιβάλλον και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες Ιδιαίτερη 

έμφαση δόθηκε στην Ένωση ASEAN και στη στρατηγική 

επιλογή των χωρών που συμμετέχουν σε αυτήν να 

δημιουργήσουν μια οικονομική  κοινότητα, αλλά και μία 

ζώνη ελευθέρου εμπορίου που αφορά 500 εκατομμύρια 

ανθρώπους.

Στην κοινότητα ASEAN των 10 χωρών της Νοτιο-Ανατολι-

κής Ασίας (Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη, Μαλαισία, Ινδονησία, 

Βιετνάμ, Σιγκαπούρη, Λάος, Καμπότζη, Μπρουνέι, 

Μυανμάρ) η κατανάλωση αναμένεται να φτάσει τα $ 2

τρισ. το 2020, και το συνολικό ΑΕΠ της περιοχής να αγγίξει 

τα $3τρισ. Δεδομένα που δημιουργούν εξαιρετικές 

εξαγωγικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις

ACTION



promotionO Οργανισμός Enterprise Greece είναι ο 

αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών για 

την προσέλκυση επενδύσεων στην 

Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών. 

Στρατηγικός μας στόχος μας να συνδρά-

μουμε στη δημιουργία ενός παραγωγικού 

και αναπτυξιακού μοντέλου που θα δίνει 

έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων 

σε κλάδους που η χώρα έχει επιλέξει ως 

πρώτης προτεραιότητας και ταυτόχρονα 

στην προώθηση των ελληνικών προϊό-

ντων, ώστε αφενός να αποκτούν προβά-

δισμα στην προτίμηση των ξένων κατανα-

λωτών και αφετέρου στην μετατροπή των 

παραγωγών σε επιχειρηματίες και των 

επιχειρηματιών σε εξαγωγείς διότι με 

αυτόν τον τρόπο ενισχύεται και θωρακίζε-

ται η εξαγωγική δραστηριότητα των τοπι-

κών οικονομιών και επιτυγχάνεται η παρα-

γωγική ανασυγκρότηση.

Βασιλίσσης Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα

Τηλ: 210 335 5700

Fax: 210 324 2079

email: info@eg.gov.gr

Οι Masters of Wine 
επιστρέφουν στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα θα βρεθούν από 28 Σεπτεμβρίου 

μέχρι 5 Οκτωβρίου 20 μέλη του Ινστιτούτου 

των Masters of Wine, μετά από πρόσκληση του 

Enterprise Greece.To ταξίδι  τους  περιλαμβάνει 

περιοδεία στην Αθήνα, την Κρήτη και την 

Σαντορίνη. Κατά την διάρκεια της παραμονής 

τους θα έχουν την ευκαιρία, σε ειδικές εκδηλώ-

σεις, να γευτούν 125 κρασιά από όλη την 

Ελλάδα αλλά και να επισκεφτούν  αμπελώνες  

και οινοποιεία.

Το Ινστιτούτο των Masters of Wine είναι ένας 

θεσμός παγκοσμίου κύρους, με 390 μέλη σε 30 

χώρες, τα οποία, κατέχουν  τον τίτλο αυτό, 

έπειτα από υψηλού επιπέδου διαδικασία πιστο-

ποίησης, και είναι σε θέση να γνωρίζουν λεπτο-

μερώς τον παγκόσμιο αμπελώνα και τα κρασιά 

του. Πρόκειται για τους σημαντικότερους  

εκπροσώπους  στον χώρο του κρασιού και 

συγχρόνως  ισχυρές προσωπικότητες της 

δημοσιογραφίας, του εμπορίου και της παρα-

γωγής οίνων. Ο καθένας τους αναγνωρίζεται 

ως αυθεντία τόσο στις χώρες όπου δραστηριο-

ποιούνται  όσο και διεθνώς – και η γνώμη του 

ασκεί ισχυρή επιρροή τόσο στο εμπορικό όσο 

στο καταναλωτικό κοινό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η  προηγούμενη επίσκε-

ψη είχε πραγματοποιηθεί το 2013 και ότι στην 

φετινή διοργάνωση, τον Οργανισμό  Enterprise 

Greece υποστηρίζουν οι δύο Έλληνες Masters 

of Wine, ο κ. Κωνσταντίνος Λαζαράκης και ο κ.  

Γιάννης Καρακάσης.

 


