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O Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι
ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει
τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και να
προωθεί ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες της
χώρας μας στο εξωτερικό.

ΠΕΡIEXOMENA ΤΕΥΧΟΥΣ:
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΣΗΜΕΙΑ ΙΔΙΑIΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

Στο Newsletter του Οργανισμού παρατίθενται
μερικές από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του
Enterprise Greece, που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Ανάλογες δυναμικές
δράσεις προγραμματίζονται για το μέλλον με σκοπό
την προώθηση, προβολή και στήριξη όλων των ανταγωνιστικών κλάδων της οικονομίας μας.

Το 2017 είναι ένα σημαντικό έτος για την εξωστρέφεια της ελληνικής
οικονομίας αφού τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν σημαντική άνοδο τόσο ως
προς τις ξένες άμεσες επενδύσεις όσο και ως προς τις εξαγωγές.
Ο Οργανισμός επιθυμώντας να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη
βιώσιμης ανάπτυξης και στη δημιουργία ποιοτικών και διατηρήσιμων
θέσεων εργασίας, υλοποίησε ένα συνεκτικό και στοχευμένο πρόγραμμα
δράσεων κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Αξιοποίησε διεθνώς
αναγνωρισμένα εργαλεία για να
προωθήσει τη χώρα ως επενδυτικό προορισμό και να βοηθήσει τις
ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν περαιτέρω συνεργασίες και
να προσεγγίσουν νέες αγορές.

Μήνυμα
Προέδρου

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Νοέμβριο η διυπουργική επιτροπή ενέκρινε άλλες δυο στρατηγικές επενδύσεις στους τομείς του τουρισμού
και των τηλεπικοινωνιών ύψους
182 εκ ευρώ, που αξιολόγησε και εισηγήθηκε ο Οργανισμός, ενώ όπως
προκύπτει και από το παρόν ενημερωτικό δελτίο, υλοποιήθηκαν μια σειρά
από εξειδικευμένες και επιτυχημένες δράσεις προσέγγισης της διεθνούς
επενδυτικής κοινότητας όπως φόρουμ, roadshow σε χώρες του εξωτερικού,
υποδοχή αποστολών κ.λπ., ενώ διεκδίκησε και πέτυχε να διοργανωθεί
στην Αθήνα το επόμενο Mediterranean Resort & Hotel Real Estate Forum,
μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις του κλάδου.
Ταυτόχρονα, το 2017, ο Οργανισμός α) διοργάνωσε το εθνικό περίπτερο
της χώρας σε περισσότερες διεθνείς εκθέσεις σε σχέση με το προηγούμενο
έτος και πέτυχε αύξηση της συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων που
συμμετείχαν σε αυτές κατά 50%, β) ενέταξε νέους κλάδους στο πρόγραμμα
του Οργανισμού (σκάφη αναψυχής, ναυτιλιακός εξοπλισμός, νέες τεχνολογίες και κόσμημα), γ) έκανε αισθητή την παρουσία του σε νέες αγορές στην
νοτιοανατολική Ασία και Βόρεια & Ανατολική Αφρική (Μαρόκο, Αίγυπτος,
Κένυα κ.λπ.), και δ) ενίσχυσε την παρουσία των ελληνικών προϊόντων σε
παραδοσιακούς εξαγωγικούς προορισμούς.
Στο Newsletter του Β’ Εξαμήνου 2017, παρατίθενται μερικές από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του Enterprise Greece που υλοποιήθηκαν κατά το
διάστημα αυτό. Ανάλογες δυναμικές δράσεις προγραμματίζονται και για το
2018, όπου ο Οργανισμός σχεδιάζει αύξηση των υφισταμένων δράσεων του,
αλλά και την υλοποίηση μιας σειράς νέων πρωτοβουλιών προβολής και
προώθησης.
Χρήστος Στάικος
Πρόεδρος Enterprise Greece

EXPO 2017 - Ολοκληρώθηκε ο εορτασμός της Εθνικής
Ημέρας της Ελλάδας στην EXPO 2017 στο Καζαχστάν.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Ημέρα ξεκίνησαν με τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας από
τους Έλληνες Instagramers στο ελληνικό περίπτερο.
Επικεφαλής της ελληνικής αποστολής ήταν ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου συνοδευόμενος από τον Γενικό Επίτροπο της
Ελλάδας στην EXPO και Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ηλία Ξανθάκο.

Ελληνo-Ευρασιατικό Οικονομικό Φόρουμ
στην 82η ΔΕΘ: Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη,
στο πλαίσιο της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,
το Οικονομικό και Επενδυτικό φόρουμ με θέμα: «Ελλάδα - Ευρασία: Νέα Γέφυρα Συνεργασίας και Ανάπτυξης, το οποίο συνδιοργανώθηκε από τον Οργανισμό
Enterprise Greece, την Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή (Eurasian Economic Commission) και το Roscongress
Foundation, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Anuga 2017: Στο μεγαλύτερο εμπορικό γεγονός του
κόσμου, τη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών Anuga
2017 (Κολωνία, Γερμανίας, 7 έως 11 Οκτωβρίου 2017),ο
Οργανισμός Enterprise Greece διοργάνωσε την επίσημη
Εθνική Συμμετοχή της χώρας μας φιλοξενώντας 160
δυναμικούς εξαγωγείς στη μεγαλύτερη στα χρονικά
Ελληνική παρουσία σε εμπορική έκθεση στον κόσμο.
Η Εθνική Συμμετοχή της Ελλάδας είχε ως στόχο την
ενίσχυση της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων
και κατ’ επέκταση την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων.

12ο Roadshow στο Λονδίνο: Ο Οργανισμός
Enterprise Greece συνένωσε τις δυνάμεις του με το
Χρηματιστήριο Αθηνών και υποστήριξε το 12ο Annual
Greek Roadshow, που πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21
Σεπτεμβρίου 2017, στο Λονδίνο. Στο Roadshow συμμετείχαν τριάντα τρείς (33) εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες
παρουσίασαν στη διεθνή επενδυτική κοινότητα τα
επιχειρηματικά τους σχέδια και τις προοπτικές ανάπτυξής τους.

Επιχειρηματικές συναντήσεις του κλάδου των
Δομικών Υλικών: Στοχεύοντας στην ενίσχυση της
εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και στην
αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, ο Οργανισμός διοργάνωσε στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2017, στη Θεσσαλονίκη,
επιχειρηματικές συναντήσεις για εξαγωγικές εταιρείες
του κλάδου Δομικών υλικών με τη συμμετοχή τριάντα
(30) εισαγωγικών και κατασκευαστικών εταιρειών από
Αραβικές χώρες και χώρες της Βόρειας Αφρικής και
αντίστοιχα περισσότερες από πενήντα (50) ελληνικές
εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου, με την υποστήριξη του ΣΕΒΕ.

Σημεία
ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος
Στην Αθήνα το επόμενο Mediterranean Resort
& Hotel Real Estate Forum: Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Mediterranean Resort & Hotel
Real Estate Forum (MRH), το οποίο έλαβε χώρα στις
16-18 Οκτωβρίου 2017 στην Ταραγόνα της Ισπανίας.
Πλήθος διεθνών επενδυτών, κατασκευαστών, ξενοδόχων, διεθνών αλυσίδων και επαγγελματιών που
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο, συμμετείχαν σε
ένα πυκνό πρόγραμμα ομιλιών και εκδηλώσεων δικτύωσης. Ο οργανισμός Enterprise Greece με την υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού διεκδίκησε και πέτυχε να
διοργανωθεί το επόμενο Mediterranean Resort & Hotel
Real Estate Forum στην Αθήνα στις 17-19 Οκτωβρίου
2018. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη που
συνηγορεί στο ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα και ο
τουρισμός καθοδηγεί τις θετικές αυτές εξελίξεις.

KORMARINE BUSAN 2017: Ο Οργανισμός σε
συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Κατασκευαστών
Ναυτιλιακού Εξοπλισμού - HEMEXPO διοργάνωσαν
για δεύτερη συνεχόμενη φορά την ελληνική συμμετοχή με εθνικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Ναυπηγικής και Βιομηχανικού εξοπλισμού ΚΟRMARINE
BUSAN 2017, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως
τις 27 Οκτωβρίου 2017 στην Κορέα. Η διεθνής έκθεση
KORMARINE έχει πλέον καθιερωθεί ως μία από τις
μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις του κλάδου.

Έγκριση δύο νέων έργων στους τομείς των
δικτύων υψηλής τεχνολογίας και του τουρισμού πολυτελείας συνολικού προϋπολογισμού
181.400.000 ευρώ, από τη Διυπουργική Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων: Στις 3 Νοεμβρίου
συνεδρίασε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών
Επενδύσεων υπό τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου και τους Υπουργούς Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Νίκο
Παππά, Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη, Τουρισμού κα
Έλενα Κουντουρά, Επικρατείας κ. Αλέκο Φλαμπουράρη
και τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιο
Πιτσιόρλα. Κατά τη συνεδρίαση εγκρίθηκαν δύο νέα έργα
συνολικού προϋπολογισμού 181.400.000 ευρώ, τα οποία
εμπίπτουν στους τομείς των δικτύων υψηλής τεχνολογίας και του τουρισμού πολυτελείας και θα έχουν σημαντικές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην τοπική και
εθνική οικονομία. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε επενδυτικό
σχέδιο υλοποίησης δικτύου οπτικών ινών νέας γενιάς
σταθερής τηλεφωνίας (Next Generation Access – NGΑ)
σε 25 περίπου Αστικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα της
εταιρείας Vodafone Ελλάδας, ύψους 61.400.000 ευρώ και
επενδυτικό σχέδιο ήπιας ανάπτυξης τουριστικών υποδομών VIP Club για την προσέλκυση και φιλοξενία επισκεπτών υψηλού επιπέδου στη νήσο Σκορπιό της εταιρείας
ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε., ύψους 120.000.000.

Σημεία
ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος
Επενδυτικό Road show στην Αυστραλία: Με
μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Road show του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου και του Οργανισμού Enterprise Greece στην
Αυστραλία. Μετά το Σύδνεϋ και τη Βρισβάνη, ο Υπουργός
επισκέφθηκε τη Μελβούρνη και την Πέρθη, σημαντικά
οικονομικά κέντρα με έντονη ελληνική παροικία. Το Road
show περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, επενδυτικές ημερίδες,
συναντήσεις με σημαντικούς ομογενείς επιχειρηματίες
και με συνταξιοδοτικά ταμεία της Αυστραλίας, εκδήλωση
του Ελληνο-Αυστραλιανού Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου για νέους επιχειρηματίες, δείπνα εργασίας
με ομογενειακούς και επιχειρηματικούς παράγοντες κ.λπ.

Ελληνο-Πολωνικό Φόρουμ Καινοτομίας στο
πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου
της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Αθήνα: Στο
πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της
Πολωνικής Δημοκρατίας, κ. Andrzej Duda στην Ελλάδα,
ο Οργανισμός Enterprise Greece, o ομόλογος πολωνικός Οργανισμός Polish Investment and Trade Agency
και το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Πολωνικής
Δημοκρατίας στην Αθήνα μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης της Πολωνικής Δημοκρατίας συν-διοργάνωσαν Ελληνo-Πολωνικό Φόρουμ Καινοτομίας, με τίτλο:
Greek Polish Innovation Forum “Green Innovative
Technologies: A Powerful Tool for Cooperation”. Το Φόρουμ πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Νοεμβρίου στην
Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στόχος του ήταν η ανάδειξη των επενδυτικών
ευκαιριών των δύο χωρών και η διεύρυνση των διμερών
σχέσεων στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

Διοργάνωση σεμιναρίων: Από τον Ιανουάριο έως
τον Νοέμβριο 2017, ο Οργανισμός διοργάνωσε 30 σεμινάρια σε συνεργασία με τοπικά επιμελητήρια και συνδέσμους, σε διάφορες πόλεις της χώρας, τα οποία παρακολούθησαν 1.148 επιχειρηματίες. Στόχος των σεμιναρίων
ήταν να ενημερωθούν αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι
εξαγωγείς για το σύνολο των ενεργειών και των προϋποθέσεων που καθορίζουν μια επιτυχημένη εξαγωγική
προσπάθεια.

Επιχειρηματική Αποστολή του Enterprise
Greece σε Βελιγράδι, Βουκουρέστι και Σόφια:
σημαντικές οι προοπτικές ανάπτυξης του
κλάδου Τροφίμων & Ποτών: Με απόλυτη επιτυχία
ολοκληρώθηκε η επιχειρηματική αποστολή 25 εξωστρεφών ελληνικών εταιρειών του κλάδου Τροφίμων
& Ποτών στο Βελιγράδι, στο Βουκουρέστι και στη Σόφια
στις 20 - 24 Νοεμβρίου 2017, που οργανώθηκε από την
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece) σε συνεργασία με τα Γραφεία
Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων των κατά τόπους
Ελληνικών Πρεσβειών και αποτελεί συνέχεια των επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β που πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη το Μάιο του ίδιου χρόνου.
Οι ελληνικές εταιρείες συναντήθηκαν στις τρεις πρωτεύουσες με περισσότερους από 150 αγοραστές, οι οποίοι
εκπροσωπούσαν εισαγωγικές εταιρείες, ξενοδοχεία,
αλυσίδες λιανικής πώλησης, δίκτυα διανομών και καταστήματα delicatessen. Τουλάχιστον 600 επιχειρηματικές
συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν τις 5 αυτές ημέρες,
θέτοντας γερές βάσεις για μελλοντική σύναψη εμπορικών συμφωνιών.

ΙΑΠΩΝΙΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ

Δράσεις προβολής και αύξηση πωλήσεων για το ελληνικό κρασί στην αγορά της Ιαπωνίας

Δράσεις
ΓΑΛΛΙΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ

Δυναμικό παρόν της Ελλάδας στο
Subsea Connect 2017 στη Μασσαλία

Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του τρίτου κύκλου προβολής του ελληνικού κρασιού στην Ιαπωνία από τον
Οργανισμό Enterprise Greece. Το πρόγραμμα, που
περιελάβανε σειρά εστιασμένων δράσεων και ξεκίνησε το 2015, ολοκληρώθηκε στο Τόκυο και στην Οσάκα,
όπου διοργανώθηκαν ειδικές γευσιγνωσίες και εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους επαγγελματίες του οινικού
χώρου και της μαζικής εστίασης.

Περισσότερα: https://goo.gl/tzqixa

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ, ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΧΡΟ 2017 - Εορτασμός της Εθνικής
Ημέρας της Ελλάδας - Όλη η ΕΧΡΟ μια
ελληνική αγκαλιά

Ολοκληρώθηκε σε πανηγυρικό και ενθουσιώδες κλίμα
ο εορτασμός της Εθνικής Ημέρας της Ελλάδας στην
EXPO 2017 στο Καζαχστάν. Οι εορταστικές εκδηλώσεις
για την Εθνική Ημέρα ξεκίνησαν με τα εγκαίνια της
έκθεσης φωτογραφίας από τους Έλληνες Instagramers
στο ελληνικό περίπτερο (www.greeceexpo17.gr). Επικεφαλής της ελληνικής αποστολής ήταν ο Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου συνοδευόμενος από το Γενικό Επίτροπο της Ελλάδας στην EXPO και Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ηλία Ξανθάκο.

Περισσότερα: https://goo.gl/QYf9NY

Ο Οργανισμός Enterprise Greece διοργάνωσε για πρώτη φορά την ελληνική συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο Subsea Connect 2017, που πραγματοποιήθηκε στις
11 και 12 Ιουλίου στη Μασσαλία και στο οποίο έδωσαν
δυναμικό παρόν κορυφαίες ελληνικές εταιρείες από
τον χώρο της φιλοξενίας και της διασύνδεσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Περισσότερα: https://goo.gl/2VTTsm

ΕΛΛΑΔΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ

Συμφωνία Συνεργασίας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ & του Οργανισμού ENTERPRISE GREECE για
την περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών του ελληνικού οίνου

Ο Οργανισμός Enterprise Greece και ο Σύνδεσμος
Ελληνικού Οίνου, επισφραγίζοντας την πολυετή τους
συνεργασία, υπέγραψαν στις 4 Ιουλίου 2017 Σύμφωνο
Συνεργασίας με στόχο τον κοινό σχεδιασμό δράσεων,
στο πλαίσιο μιας ενιαίας εξαγωγικής πολιτικής, που
θα λαμβάνει υπόψη και την εθνική στρατηγική στον
τομέα του οίνου.

Περισσότερα: https://goo.gl/W2U1wJ

ΡΩΣΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Αύξηση εξαγωγών στον τομέα της
ένδυσης και δυναμική παρουσία 12
ελληνικών επιχειρήσεων στη Διεθνή
Έκθεση ένδυσης CPM 2017 στη Μόσχα
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ελληνική
συμμετοχή στη φθινοπωρινή collection της Διεθνούς
Έκθεσης ένδυσης, αξεσουάρ και εσωρούχων CPM 2017,
η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 30 Αυγούστου
έως τις 2 Σεπτεμβρίου στον εκθεσιακό χώρο Expo
Centre Fairgrounds στη Μόσχα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έδωσαν δυναμικό παρόν και στη φθινοπωρινή
collection.

Περισσότερα: https://goo.gl/4LMXVK

ΕΛΛΑΔΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Ελληνo-Ευρασιατικό Οικονομικό Φόρουμ στην 82η ΔΕΘ «Μια νέα γέφυρα
συνεργασίας και ανάπτυξης»
ΕΛΛΑΔΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
μεταξύ του Enterprise Greece και του
Συμβουλίου για την Προώθηση του
Διεθνούς Εμπορίου της Κίνας

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το Οικονομικό και Επενδυτικό φόρουμ με
θέμα: «Ελλάδα - Ευρασία: Νέα Γέφυρα Συνεργασίας
και Ανάπτυξης, το οποίο συνδιοργανώθηκε από τον
Οργανισμό Enterprise Greece, την Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή (Eurasian Economic Commission)
και το Roscongress Foundation, με την υποστήριξη του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Περισσότερα: https://goo.gl/oEZz64

Υπεγράφη στις 12 Σεπτεμβρίου 2017, κατά τη διάρκεια
ειδικής εκδήλωσης στα γραφεία του Οργανισμού,
Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και
του Συμβουλίου για την Προώθηση του Διεθνούς Εμπορίου της Κίνας (China Council for the Promotion of
International Trade - CCPIT). Το πρωτόκολλο υπεγράφη από τον Αντιπρόεδρο του CCPIT Dr. Zhang Wei και
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Enterprise Greece κ.
Ηλία Αθανασίου και στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας των δύο φορέων
και στην υλοποίηση κοινών δράσεων προς την κατεύθυνση της προσέλκυσης επενδύσεων, της αύξησης των
εξαγωγών και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Περισσότερα: https://goo.gl/othJ1y

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Αυξημένη κατά 30% η φετινή ελληνική συμμετοχή στη μεγαλύτερη Διεθνή
Έκθεση Τροφίμων στον κόσμο «Anuga
2017»

Ο Enterprise Greece στο 12ο Roadshow
στο Λονδίνο
Ο Οργανισμός Enterprise Greece συνένωσε τις δυνάμεις του με το Χρηματιστήριο Αθηνών και υποστήριξε
το 12ο Annual Greek Roadshow, που πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2017, στο Λονδίνο. Στο
Roadshow συμμετείχαν τριάντα τρείς (33) εισηγμένες
εταιρείες, οι οποίες παρουσίασαν στη διεθνή επενδυτική κοινότητα τα επιχειρηματικά τους σχέδια και τις
προοπτικές ανάπτυξής τους.

Περισσότερα: https://goo.gl/xQLoSC

Ο Οργανισμός Enterprise Greece διοργάνωσε την
επίσημη Εθνική Συμμετοχή της χώρας μας στη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων στον κόσμο, Anuga
2017, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία της
Γερμανίας από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου 2017. Η Εθνική
Συμμετοχή της Ελλάδας είχε ως στόχο την ενίσχυση
της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και κατ’
επέκταση την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών
και την προσέλκυση επενδύσεων.

ΗΑΕ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Δυναμικό παρόν 11 ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς εκθέσεις HOTEL
SHOW & GULF HOST 2017 στο Ντουμπάι

Περισσότερα: https://goo.gl/H5X3JT

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Ο Enterprise Greece διοργάνωσε επιχειρηματικές συναντήσεις στον κλάδο
των Δομικών Υλικών
Στοχεύοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των
ελληνικών επιχειρήσεων και στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, ο Οργανισμός διοργάνωσε στις 2 και
3 Οκτωβρίου 2017, στη Θεσσαλονίκη, επιχειρηματικές
συναντήσεις για εξαγωγικές εταιρείες του κλάδου
Δομικών υλικών με τη συμμετοχή τριάντα (30) εισαγωγικών και κατασκευαστικών εταιρειών από Αραβικές
χώρες και χώρες της Βόρειας Αφρικής και αντίστοιχα
περισσότερες από πενήντα (50) ελληνικές εξαγωγικές
επιχειρήσεις του κλάδου, με την υποστήριξη του ΣΕΒΕ.

Περισσότερα: https://goo.gl/5wgLHn

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ελληνική συμμετοχή στις διεθνείς εκθέσεις επίπλου και εσωτερικής
διακόσμησης HOTEL SHOW και επαγγελματικού
εξοπλισμού ξενοδοχειακών μονάδων και εστιατορίων
GULF HOST, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου 2107 στον εκθεσιακό
χώρο DUBAI WORLD TRADE CENTER, στο Ντουμπάι
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Για πρώτη φορά,
οι δυο αυτοτελείς εκθέσεις διοργανώθηκαν την ίδια
ημερομηνία στον ίδιο εκθεσιακό χώρο και σύμφωνα με
τα στοιχεία των διοργανωτών προσέλκυσαν περισσότερους από 50.000 εμπορικούς επισκέπτες.

Περισσότερα: https://goo.gl/MSKtxB

ΕΛΛΑΔΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Στην τροχιά της ανόδου των ελληνικών εξαγωγών, δυναμικό παρόν έδωσε
η κατά 30% αυξημένη ελληνική συμμετοχή στη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων στον κόσμο, Anuga 2017

Στο μεγαλύτερο εμπορικό γεγονός του κόσμου, τη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών Anuga 2017 (Κολωνία, Γερμανίας, 7 έως 11 Οκτωβρίου 2017),ο Οργανισμός
Enterprise Greece διοργάνωσε την επίσημη Εθνική
Συμμετοχή της χώρας μας φιλοξενώντας εκατόν εξήντα (160) δυναμικούς εξαγωγείς στη μεγαλύτερη στα
χρονικά Ελληνική παρουσία σε εμπορική έκθεση στον
κόσμο. Η Εθνική Συμμετοχή της Ελλάδας καλύπτοντας 2.800 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου είχε
ως στόχο την ενίσχυση της προβολής των ελληνικών
επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση την προώθηση των
ελληνικών εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων. Στο χώρο του εθνικού περιπτέρου λειτούργησε ειδικός χώρος γευσιγνωσίας – GREECE GOURMET, όπου
οι επισκέπτες του εθνικού είχαν τη δυνατότητα να
δοκιμάσουν εκλεχτούς μεζέδες βασισμένους στη μεσογειακή διατροφή. Επίσης, υπήρχε και ειδικός χώρος για
B2B συναντήσεις των εξαγωγέων με συνεργάτες τους.
Η Εθνική Συμμετοχή της Ελλάδας εντάσσεται στο
πρόγραμμα δράσεων που υλοποιεί ο Οργανισμός και
στοχεύει στην ενίσχυση της προβολής των ελληνικών
επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση στην προώθηση των
ελληνικών εξαγωγών και στην προσέλκυση επενδύσεων.

Περισσότερα: https://goo.gl/M1o4Uc

ΙΣΠΑΝΙΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Το Enterprise Greece φέρνει στην Αθήνα το επόμενο Mediterranean Resort &
Hotel Real Estate Forum

ΕΛΛΑΔΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του
Mediterranean Resort & Hotel Real Estate Forum
(MRH), το οποίο έλαβε χώρα στις 16-18 Οκτωβρίου 2017
στην Ταραγόνα της Ισπανίας. Πλήθος διεθνών επενδυτών, κατασκευαστών, ξενοδόχων, διεθνών αλυσίδων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο
αντικείμενο, συμμετείχαν σε ένα πυκνό πρόγραμμα
ομιλιών και εκδηλώσεων δικτύωσης. Ο οργανισμός
Enterprise Greece με την υποστήριξη του Υπουργείου
Τουρισμού διεκδίκησε και πέτυχε να διοργανωθεί το
επόμενο Mediterranean Resort & Hotel Real Estate
Forum στην Αθήνα στις 17-19 Οκτωβρίου 2018. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη που συνηγορεί
στο ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα και ο τουρισμός
καθοδηγεί τις θετικές αυτές εξελίξεις.

Περισσότερα: https://goo.gl/95frw9

Επίσκεψη Γερμανών δημοσιογράφων
οίνου
Εφτά (7) δημοσιογράφοι οίνου από τα σημαντικότερα γερμανόφωνα έντυπα όπως WEIN UND MAKRT,
FALSTAFF και Die Welt επισκέφτηκαν την Ελλάδα
από τις 15 – 20 Οκτωβρίου. Οι προσκεκλημένοι επισκέφτηκαν την Σαντορίνη και την Πελοπόννησο όπου
συναντήθηκαν με τους οινοπαραγωγούς, ενώ στην
Αθήνα παρακολούθησαν ειδικά σεμινάρια για τα κρασιά από τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας.

ΕΛΛΑΔΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΚΟΡΕΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Πρωτοβουλίες του Enterprise Greece
σε συνεργασία με θεσμικούς φορείς
της χώρας για την ενίσχυση της εξαγωγικής προσπάθειας των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων

Enterprise Greece και HEMEXPO
στη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση
KORMARINE BUSAN 2017 στην Κορέα

Ο Οργανισμός Enterprise Greece σχεδιάζει και υλοποιεί κάθε χρόνο ένα συνεκτικό και αντιπροσωπευτικό
πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας
των ελληνικών επιχειρήσεων και την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, διοργάνωσε 30
σεμινάρια από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο 2017, σε
συνεργασία με τοπικά επιμελητήρια και συνδέσμους,
σε διάφορες πόλεις της χώρας, τα οποία παρακολούθησαν 1.148 επιχειρηματίες. Στόχος των σεμιναρίων
ήταν να ενημερωθούν αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι
εξαγωγείς για το σύνολο των ενεργειών και των προϋποθέσεων που καθορίζουν μια επιτυχημένη εξαγωγική
προσπάθεια.

Περισσότερα: https://goo.gl/ZqNS8M

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Ολοκληρώθηκε το Επενδυτικό Road
show στην Αυστραλία του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Ο Οργανισμός σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισμού
- HEMEXPO διοργάνωσαν για δεύτερη συνεχόμενη
φορά την ελληνική συμμετοχή με εθνικό περίπτερο
στη Διεθνή Έκθεση Ναυπηγικής και Βιομηχανικού
εξοπλισμού ΚΟRMARINE BUSAN 2017 από τις 24 έως
τις 27 Οκτωβρίου 2017 στην Κορέα. Η διεθνής έκθεση
KORMARINE έχει πλέον καθιερωθεί ως μία από τις
μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις του κλάδου.

Περισσότερα: https://goo.gl/PTFhx1

ΙΤΑΛΙΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Μιλάνο: 190.000 επισκέπτες στη Διεθνή Έκθεση HOST 2017 - Δυναμική
παρουσία Ελληνικών εταιριών

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Road show
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη
Παπαδημητρίου και του Οργανισμού Enterprise Greece
στην Αυστραλία. Μετά το Σύδνεϋ και τη Βρισβάνη, ο
Υπουργός επισκέφθηκε τη Μελβούρνη και την Πέρθη,
σημαντικά οικονομικά κέντρα με έντονη ελληνική
παροικία.

Περισσότερα: https://goo.gl/UwzMyK

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, μία από τις
μεγαλύτερες ελληνικές συμμετοχές των τελευταίων
ετών, στη διεθνή έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού
και εστίασης HOST 2017 που διοργανώνεται κάθε δύο
χρόνια και που φέτος πραγματοποιήθηκε από 20 έως
24 Οκτωβρίου 2017, στο Μιλάνο. Η ελληνική συμμετοχή
αποτελούνταν από δεκαέξι (16) ελληνικές επιχειρήσεις,
οι οποίες εντυπωσίασαν με την ευρεία γκάμα των
προϊόντων που παρουσίασαν και απέσπασαν ευνοϊκά
σχόλια.

Περισσότερα: https://goo.gl/UehrkS

ΚΥΠΡΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Παρουσίαση Πελοποννησιακού Αμπελώνα

Στις 5 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Λεμεσό
ολοήμερη εκδήλωση γευστικής δοκιμής - έκθεση των
Πελοποννησιακών κρασιών για επαγγελματίες του
κυπριακού οινικού εμπορίου και τύπου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 23 οινοπαραγωγοί από την Πελοπόννησο και την επισκέφτηκαν περίπου 400 επαγγελματίες και οινόφιλοι. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε
ειδικό σεμινάριο master class για τα κρασιά της Πελοποννήσου σε 45 επαγγελματίες.

ΕΛΛΑΔΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Ελληνο-Πολωνικό Φόρουμ Καινοτομίας στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Πολωνικής
Δημοκρατίας στην Αθήνα

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Το Enterprise Greece διοργάνωσε
roadshow κρασιού στη Γερμανία

Ο Οργανισμός Enterprise Greece, πραγματοποίησε στις
13 και 14 Νοεμβρίου 2017, Road Show του ελληνικού
κρασιού στo Αμβούργο και το Βερολίνο. Παράλληλα
με το Road Show, στο οποίο συμμετείχαν 20 κορυφαία
ελληνικά οινοποιεία, πραγματοποιήθηκαν και δύο
σεμινάρια masterclass για τον ελληνικό αμπελώνα
και τις ποικιλίες του από τον κ. Γιάννη Καρακάση MW
(Master of Wine).

Περισσότερα: https://goo.gl/hFS1ok

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της
Πολωνικής Δημοκρατίας, κ. Andrzej Duda στην Ελλάδα, ο Οργανισμός Enterprise Greece, o ομόλογος πολωνικός Οργανισμός Polish Investment and Trade Agency
και το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Πολωνικής
Δημοκρατίας στην Αθήνα μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης της Πολωνικής Δημοκρατίας συν-διοργάνωσαν
Ελληνo-Πολωνικό Φόρουμ Καινοτομίας, με τίτλο:
Greek Polish Innovation Forum “Green Innovative
Technologies: A Powerful Tool for Cooperation”. Το
Φόρουμ πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Νοεμβρίου
στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος και στόχος του ήταν η ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών των δύο χωρών και η διεύρυνση των
διμερών σχέσεων στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

Περισσότερα: https://goo.gl/HGnwbH

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ,
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΝΤΟΥΜΠΑΙ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

600 συναντήσεις 25 ελληνικών εταιρειών στην επιχειρηματική αποστολή
του Enterprise Greece για τον κλάδο
τροφίμων και ποτών σε Βελιγράδι,
Βουκουρέστι και Σόφια

Ντουμπάι BIG 5 SHOW – Έκθεση Δομικών Υλικών και Κατασκευών: 80.000
επισκέπτες είδαν 38 Ελληνικές επιχειρήσεις - Η Ελληνική συμμετοχή ήταν η
3η μεγαλύτερη από την Ευρώπη

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχειρηματική αποστολή 25 εξωστρεφών ελληνικών εταιρειών
του κλάδου Τροφίμων & Ποτών στο Βελιγράδι, στο
Βουκουρέστι και στη Σόφια. Η επιχειρηματική αποστολή που πραγματοποιήθηκε 20 - 24 Νοεμβρίου 2017,
οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων
και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece) σε
συνεργασία με τα Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών
Υποθέσεων των κατά τόπους Ελληνικών Πρεσβειών. Η
εν λόγω αποστολή αποτελεί συνέχεια των επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β που πραγματοποιήθηκαν σε
Αθήνα & Θεσσαλονίκη τον Μάιο του ίδιου χρόνου. Οι
ελληνικές εταιρείες συναντήθηκαν στις τρεις πρωτεύουσες με περισσότερους από 150 αγοραστές, οι οποίοι
εκπροσωπούσαν εισαγωγικές εταιρείες, ξενοδοχεία,
αλυσίδες λιανικής πώλησης, δίκτυα διανομών και
καταστήματα delicatessen. Τουλάχιστον 600 επιχειρηματικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν τις 5 αυτές
ημέρες, θέτοντας γερές βάσεις για μελλοντική σύναψη
εμπορικών συμφωνιών.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ελληνική
συμμετοχή στη σημαντικότερη διεθνή έκθεση δομικών υλικών και κατασκευών BIG 5 SHOW 2017, η οποία
διεξήχθη από 26 έως 29 Νοεμβρίου 2017 στο Ντουμπάι
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Την ελληνική
αποστολή αποτελούσαν τριάντα οκτώ (38) κορυφαίες
ελληνικές επιχειρήσεις από τους κυριότερους κλάδους
των δομικών υλικών, μαρμάρων, ηλιακών συστημάτων, συστημάτων αλουμινίου, καθώς και επιχειρήσεις
με μονωτικά υλικά και χρώματα. Η συνολική εκθεσιακή επιφάνεια που κατέλαβαν ανήλθε σε περισσότερα
από 1.200 τετραγωνικά μέτρα.

Περισσότερα: https://goo.gl/1T7Ld6

Περισσότερα: https://goo.gl/Ggsy7L
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