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Εκδήλωςη προβολήσ ελληνικών προΰόντων ςτην αλυςίδα delicatessen Käfer    
            (Μόναχο, 13-17.07.2022) 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση προβολής ελληνικών προϊόντων στα επτά-7 

καταστήματα λιανικής πώλησης και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της αλυσίδας 

delicatessen Κäfer που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Enterprise Greece-EG. 

την προωθητική δράση συμμετείχαν συνολικά 78 προϊόντα,  παραμένοντας στα  

καταστήματα για έναν μήνα επιπλέον και μετά το πέρας της δράσης. Οι 

προτιμήσεις των καταναλωτών συγκεντρώθηκαν σε: οίνο, ούζο και άλλα 

οινοπνευματώδη, ακολούθησαν τα ζαχαρώδη προϊόντα, κριτσίνια και κράκερ ενώ 

στην τρίτη θέση σε αξία πωληθέντων βρέθηκε η φέτα. Παράλληλα, η αλυσίδα Käfer 

οργάνωσε δύο θεματικές βραδιές ελληνικής κουζίνας με ελληνικά εδέσματα και 

κρασιά ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρχε καθημερινά διαθέσιμο στο 

bistro των καταστημάτων του ομίλου ελληνικό μενού καθώς και ελληνικά κρασιά.  

Από πλευράς delicatessen Κäfer εκφράσθηκε η ιδιαίτερη ικανοποίηση από την 

ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού στη προωθητική δράση, ενώ εκδηλώθηκε 

πρόθεση επανάληψής της στο μέλλον, με προσθήκη στους καταλόγους 

προμηθευτών του ομίλου επιπλέον προϊόντων των Ελλήνων παραγωγών. 

ημειώνεται ότι το Γραφείο ΟΕΤ Μονάχου εξετάζει τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης αντίστοιχης δράσης και στη Βάδη-Βυρτεμβέργη. 

 

Γραφείο ΟΕΤ Μονάχου 

Διακρίςεισ επιχειρήςεων ελληνικών ςυμφερόντων ςτη Βουλγαρία 

ημαντικές διακρίσεις αποκόμισαν δύο όμιλοι ελληνικών συμφερόντων στη 

Βουλγαρία στο πλαίσιο τοπικών επιχειρηματικών βραβεύσεων και κατατάξεων που 

αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

 

Πρόκειται αφενός για το βραβείο στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Manager of the Year” 

(όφια, 10.10.2022) παρόντος του  Προέδρου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, στην 

οποία επίσης συμμετείχαν στελέχη του Γραφείου ΟΕΤ όφιας, και αφετέρου μία 

ακόμη εταιρεία ελληνικών συμφερόντων κατατάχθηκε στην τρίτη θέση της ετήσιας 

κατάταξης “Cheetah” του “Kapital”, σημαντικής οικονομικής/επιχειρηματικής 

επιθεώρησης στη Βουλγαρία. Η κατάταξη αφορά τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα που εκπληρώνουν συγκεκριμένα 

κριτήρια και δημοσιεύθηκε στις 03.11.2022.  

 

Οι εν λόγω διακρίσεις αποτελούν επιβεβαίωση της αναγνωσιμότητας του 

ελληνικού επιχειρείν και των ελληνικών προϊόντων στη βουλγαρική αγορά. 

Γραφείο ΟΕΤ όφιας 
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υναντήςεισ μεταξύ Enterprise Greece και φορέων επιχειρηματικότητασ  
            (Ουάςιγκτων, 12-14.10.2022) 

το πλαίσιο της προετοιμασίας της ελληνικής συμμετοχής στην Έκθεση αμυντικού 

εξοπλισμού AUSA 2022, πραγματοποιήθηκαν, στην Ουάσιγκτων, συναντήσεις 

μεταξύ Enterprise Greece και τους ακόλουθους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 

επιχειρηματικότητας:  

-SELECT USA, δημόσιο φορέα προσέλκυσης ΑΞΕ στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη 

συνεργασία στο αντικείμενο της διοργάνωσης ενημερωτικών σεμιναρίων για 

υποψήφιους επενδυτές καθώς και φιλοξενία εκδηλώσεων του οργανισμού στην 

Ελλάδα 

-US CHAMBER OF COMMERCE, τον μεγαλύτερο επιμελητηριακό φορέα των ΗΠΑ 

με περισσότερα από 3 εκ. επιχειρήσεις-μέλη σχετικά με υπηρεσίες προς ελληνικές 

επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επεκταθούν στην αγορά των ΗΠΑ 

-AMERICAN-CENTRAL EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION (ACEBA), φορέα 

που δραστηριοποιείται σε χώρες της Ευρώπης ιδρύοντας διμερή επιχειρησιακά 

συμβούλια σχετικά με εντατικοποίηση της επικοινωνίας με την EG ενόψει 

επικείμενης επιχειρηματικής αποστολής στην προσεχή άνοιξη για συνδιοργάνωση 

στοχευμένης εκδήλωσης επιχειρηματικής δικτύωσης ελληνικών και αμερικανικών 

επιχειρήσεων 

-BUSINESS COUNCIL FOR INTERNATIONAL UNDERSTANDING (BCIU), ιδιωτικό 

φορέα επιχειρηματικής δικτύωσης με πολυάριθμα μέλη-μεγάλες επιχειρήσεις ή 

εξωστρεφείς ΜΜΕ 

Σο Γραφείο ΟΕΤ Ουάσιγκτων συμμετείχε στις εν λόγω συναντήσεις, οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα την ανάπτυξη του δικτύου διασυνδέσεων της EG 

με επιχειρηματικούς φορείς ΗΠΑ και την ενίσχυση της διμερούς επιχειρηματικής 

διασύνδεσης με τη χώρα μας εν γένει.  

Γραφείο ΟΕΤ Ουάσιγκτων 

υναντήςεισ οικονομικού ενδιαφέροντοσ ςτο πλαίςιο του Toronto Economic  
            Forum (14-18.10.2022) 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Toronto Economic Forum, με συμμετοχή του 

Γενικού Γραμματέα ΔΟ και Εξωστρέφειας και Πρόεδρο της Enterprise Greece-EG, κ. 

Ι. μυρλή, που απηύθυνε χαιρετισμό. Τπογράφηκε επίσης Μνημόνιο υνεργασίας 

από τους Προέδρους του EBEA και του Εμπορικού Επιμελητηρίου Οντάριο (OCC), 

κα. Κουνενάκη-Εφραίμογλου και κ. Rossi, αντίστοιχα. το πλαίσιο της συνεργασίας 

αυτής, πρόκειται να διοργανωθεί επιχειρηματική αποστολή εντός του 2023 σε 

Σορόντο και Μόντρεαλ  καθώς και η συμμετοχή του ΕΒΕΑ στην έκθεση καινοτομίας 

και νεοφυών επιχειρήσεων Collision 2023 (Σορόντο 26-29.09.2023) σε εθνικό 

περίπτερο καθώς η δράση έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα της EG. ημειώνεται 

ότι από τους συμμετέχοντες εκφράστηκε η επιθυμία να καθιερωθεί η διοργάνωση 

του Forum σε ετήσια βάση. 

 Γραφείο ΟΕΤ Σορόντο 
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Ελληνική ςυμμετοχή ςτη Διεθνή Έκθεςη Σροφίμων “SIAL PARIS 2022”  

Ολοκληρώθηκε στις 19.10.2022 η Διεθνής Έκθεση Σροφίμων SIAL PARIS 2022 με τη 

συμμετοχή 7.000 εκθετών και άνω των 300 ελληνικών επιχειρήσεων. Η φετινή 

ελληνική παρουσία ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτη καθώς η χώρα μας κατέλαβε την 

πέμπτη θέση σε αριθμό εκθετών μεταξύ 126 χωρών. Με τη συνδρομή της Enterprise 

Greece-EG οργανώθηκε εθνικό περίπτερο στο οποίο φιλοξενήθηκαν 100 ελληνικές 

επιχειρήσεις αλλά και Περιφέρειες και ορισμένα Επιμελητήρια ενώ πολλές 

επιχειρήσεις συμμετείχαν μέσω ιδιωτικών φορέων διοργάνωσης εκθέσεων. Σο 

μήνυμα της ελληνικής συμμετοχής εστίασε στην αξία της ελληνικής διατροφής ως 

εξαιρετικού παραδείγματος μεσογειακής διατροφής. 

Ο Τπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων, κ. Γ. Γεωργαντάς τόνισε ότι η εν 

λόγω Έκθεση αποτελεί ευκαιρία για τα ελληνικά προϊόντα, κερδίζοντας 

προστιθέμενη αξία και νέους εξαγωγικούς δρόμους, υπογραμμίζοντας εξάλλου τη 

μεγάλη σημασία του αγροδιατροφικού τομέα για την ελληνική οικονομία σε όρους 

εισοδήματος αλλά και εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο Τφυπουργός 

Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κ. Κ. 

Υραγκογιάννης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δυναμική ελληνική 

παρουσία στην Έκθεση και τόνισε τη σημασία της αξιοποίησης των εργαλείων που 

παρέχει η οικονομική διπλωματία μέσω των Πρεσβειών, των Γραφείων ΟΕΤ και της 

EG. Σέλος, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών χέσεων και 

Εξωστρέφειας, κ. Ι. μυρλής, υπερθεμάτισε την αξία της εποικοδομητικής 

συνεργασίας των εξαγωγικών μας επιχειρήσεων  με τους φορείς της οικονομικής 

διπλωματίας η οποία αναμένεται να οδηγήσει το τρέχον έτος σε νέο ρεκόρ 

εξαγωγών. 

Γραφείο ΟΕΤ Παρισίων 

 

Δράςη προώθηςησ ελληνικών φρούτων ςτο πλαίςιο προγράμματοσ DelicEUs  
            Fruits  

τις 24 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι εκδήλωση παρουσία 80 

προσκεκλημένων – εισαγωγέων, διαμορφωτών κοινής γνώμης, σεφ κ.ά. – με στόχο 

την ανάδειξη της υψηλής διατροφικής αξίας των ευρωπαϊκών/ελληνικών 

γεωργικών προϊόντων και προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ καθώς και την αύξηση της 

κατανάλωσής τους και αυτή του μεριδίου αγοράς στις αγορές-στόχους. Η δράση 

έλαβε χώρα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος 

DelicEUs Fruits και υλοποιήθηκε από την Κοινοπραξία υνεταιρισμών Ομάδων 

Παραγωγών του Νομού Ημαθίας. 

Πραγματοποιήθηκε επίσης  σεμινάριο μαγειρικής στο οποίο σεφ παρουσίασαν τις 

δυνατότητες χρήσης ελληνικών νωπών φρούτων σε εδέσματα που προσέφεραν 

στους συμμετέχοντες. 

Γραφείο ΟΕΤ Ντουμπάι 
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Διεθνήσ Έκθεςη BAUMA 2022 (Μόναχο, 24-30.10.2022) 

Από 24 ως 30 Οκτωβρίου 2022 έλαβε χώρα στο Μόναχο η Διεθνής Έκθεση BAUMA 

που θεωρείται ως μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις παγκοσμίως σχετικά με τον 

κατασκευαστικό κλάδο. τη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 3.200 εκθέτες από 60 

χώρες  ενώ παρευρέθηκαν 495.000 επισκέπτες από 200 χώρες. Από ελληνικής 

πλευράς συμμετείχαν 4 εταιρείες. Κεντρικά θέματα της Έκθεσης αποτέλεσαν οι 

νέες κατασκευές, μέθοδοι και καινοτόμα δομικά υλικά, αυτόνομα μηχανήματα 

έργων, εξορυκτική βιομηχανία και βιώσιμη ανάπτυξη, ψηφιακά εργοτάξια και 

αποπεράτωση έργων με μηδενικές εκπομπές CO2. Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης 

διοργανώθηκαν επίσης ημερίδες και διαλέξεις σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις 

και τάσεις της αγοράς σε ορισμένες από τις παραπάνω θεματικές. ημειώνεται ότι 

η επόμενη BAUMA θα πραγματοποιηθεί 7-13 Απριλίου 2025. 

Γραφείο ΟΕΤ Μονάχου 

Διεθνήσ Έκθεςη AGRA Middle East (Ντουμπάι, 25-26.10.2022) 

Πραγματοποιήθηκε στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στο Ντουμπάι στις 25-

26.10.2022 η Διεθνής Έκθεση AGRA Middle East συγκεντρώνοντας τοπικούς και 

διεθνείς παρόχους τεχνολογίας και εφαρμογών στον γεωργικό τομέα. Εκτός του εν 

λόγω εξοπλισμού, η Έκθεση έχει τρεις επιμέρους θεματικές εκθέσεις, την HortiMe 

με αντικείμενο την κηπουρική, την AquaMe για την ιχθυοκαλλιέργεια και την 

AgroFarm για την κτηνοτροφία, καθώς οι σύγχρονες τεχνολογίες είναι ζωτικής 

σημασίας για την διασφάλιση και ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας των ΗΑΕ. 

Η συμμετοχή στην Έκθεση ανήλθε στους 90 εκθέτες και 4.000 επισκέπτες ενώ η 

ελληνική συμμετοχή αριθμούσε 3 εκθέτες. 

Γραφείο ΟΕΤ Ντουμπάι 

 

Διεθνήσ Έκθεςη Orgatec (Κολωνία, 25-29.10.2022) 

Με τη συμμετοχή 686 εκθετών από 43 χώρες – οι περισσότεροι εκ των οποίων από 

χώρες εκτός Γερμανίας – και 45.000 επισκεπτών από 130 χώρες ολοκληρώθηκε η 

διοργάνωση της Έκθεσης Orgatec στην Κολωνία. Η ελληνική παρουσία συνίστατο 

στη συμμετοχή μίας μόνο εταιρείας. Η Έκθεση έχει ως αντικείμενο τους 

σύγχρονους εργασιακούς χώρους και, ειδικότερα, η φετινή διοργάνωση εστίασε στις 

τελευταίες εξελίξεις σε υβριδικές και ευέλικτες τεχνολογίες εργασίας και έξυπνες 

τεχνολογίες με άξονα το ζήτημα της βιωσιμότητας. Η Έκθεση πλαισιώθηκε 

εξάλλου από συνέδρια και fora επί ειδικών θεμάτων όπως οι επιπτώσεις των 

ανακατατάξεων των τελευταίων ετών, οι εξελίξεις στη συμπεριφορά των χρηστών 

και η στρατηγική των επιχειρήσεων. Η επόμενη διοργάνωση θα λάβει χώρα μεταξύ 

22-26.10.2024. 

Γραφείο ΟΕΤ Ντύσσελντορφ 

 



 

 

9 

 

Εκδήλωςη παρουςίαςησ βιολογικών προΰόντων ςτο πλαίςιο του  
            Ευρωπαΰκού Προγράμματοσ “EU Quality Basket” (Όςλο, 27.10.2022) 

Διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “EU Quality Basket” στις 27 

Οκτωβρίου σε εστιατόριο του Όσλο b2b εκδήλωση παρουσίασης ελληνικών, 

βουλγαρικών και ρουμανικών βιολογικών προϊόντων ΠΟΠ. την εκδήλωση 

συμμετείχαν Νορβηγοί επιχειρηματίες καθώς και εκπρόσωποι των τριών χωρών με 

τη συμμετοχή και της Πρεσβείας Όσλο. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω εκδήλωσης οι 

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν βιολογικά προϊόντα ΠΟΠ με 

σκοπό την προώθησή τους στην αγορά της Νορβηγίας. 

Πρεσβεία Όσλο 

 

Εκδήλωςη-παρουςίαςη οίνων τησ εταιρείασ ΣΡΟΥΙΛΙΑ ΙΚΕ ςε  
            επαγγελματίεσ του χώρου ςε εςτιατόριο (Ρίο ντε Σζανέιρο, 28.10.2022) 

τις 28 Οκτωβρίου 2022, στο εστιατόριο Alloro al Miramar στο Ρίο ντε Σζανέιρο 

πραγματοποιήθηκε παρουσίαση οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ της εταιρείας ΣΟΥΙΛΙΑ ΙΚΕ σε 

επαγγελματίες του χώρου και γευσιγνώστες στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Προώθηση Οίνων σε Σρίτες Φώρες». την εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων 

οινοχόοι-γευσιγνώστες, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων προώθησης προϊόντων, 

δημοσιογράφοι και κριτικοί καθώς και διαχειριστές ιστοσελίδων ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Η διοργάνωση της παρουσίασης των οίνων υποστηρίχθηκε και από 

οινοχόο ο οποίος ανέλυσε τα χαρακτηριστικά των εν λόγω ποικιλιών. Ήταν η 

δεύτερη εκδήλωση της εταιρείας καθώς είχε προηγηθεί αντίστοιχη και στην πόλη 

Goiânia (κεντρική Βραζιλία). 

Γραφείο ΟΕΤ Αγίου Παύλου 

 

Διοργάνωςη Διεθνούσ Έκθεςησ ADIPEC (Abu Dhabi, 31.10-03.11.2022) 

Ολοκληρώθηκε η 38η Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference 

(ADIPEC), διεθνής έκθεση του κλάδου ενέργειας και συναφούς εξοπλισμού, υπό την 

αιγίδα του Προέδρου των ΗΑΕ που φιλοξενείται από την κρατική εταιρεία 

πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι. Η εν λόγω έκθεση φιλοξένησε 28 εθνικά περίπτερα, 

2.200 εκθέτες και 150.000 επισκέπτες και επαγγελματίες. Παράλληλα με την έκθεση 

διοργανώθηκε και πολυθεματικό συνέδριο για τα ζητήματα και τις προκλήσεις 

αλλά και τις τάσεις και τις προοπτικές του κλάδου της ενέργειας. την Έκθεση 

υπήρχαν εξάλλου επιμέρους εξειδικευμένες βιομηχανικές ζώνες (ζώνη 

απανθρακοποίησης, ψηφιοποίησης, offshore and marine zone, smart manufacturing 

zone). Σο παρών έδωσαν υψηλόβαθμοι κρατικοί αξιωματούχοι και στελέχη 

επιχειρήσεων από διάφορες χώρες και οργανισμούς. Από τις δηλώσεις και τις 

ομιλίες που δόθηκαν συγκρατείται η δήλωση του Τπουργού Ενέργειας ΗΑΕ ότι ο 

OPEC+ είναι πάντα πρόθυμος να εξισορροπήσει τις αγορές αργού πετρελαίου. 

Γραφείο ΟΕΤ Ντουμπάι 
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Διοργάνωςη Διεθνούσ Έκθεςησ Beauty World Middle East  
            (Ντουμπάι, 31.10-02.11.2022) 

Ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή της 26ης Διεθνούς Έκθεσης καλλυντικών και ειδών 

προσωπικής φροντίδας Beauty Middle East, σημαντική έκθεση του κλάδου στην 

ευρύτερη περιοχή. Η επισκεψιμότητα ανήλθε σε 40.000 άτομα ενώ συμμετείχαν 

1.430 εκθέτες από 66 χώρες με την οργάνωση επιπλέον 27 εθνικών περίπτερων. Από 

τη χώρα μας συμμετείχαν 4 εκθέτες, επιχειρήσεις οι οποίες αποσκοπούν στη 

διερεύνηση της εν λόγω αγοράς και είχαν την συνδρομή του Γραφείου ΟΕΤ 

Ντουμπάι. 

Γραφείο ΟΕΤ Ντουμπάι 

 

Διεθνέσ  Σεχνολογικό Forum “Web Summit” 

Πραγματοποιήθηκε 01-04.11.2022 στη Λισαβώνα η έβδομη διοργάνωση του Διεθνούς 

Σεχνολογικού Forum στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Λισσαβώνας με τη 

συμμετοχή άνω των 70.000 επισκεπτών και συμμετεχόντων από 160 χώρες, με 

μεγάλη αύξηση σε σχέση ακόμα και με τα επίπεδα του 2019. τη φετινή διοργάνωση 

συμμετείχαν 2.296 νεοφυείς επιχειρήσεις από 94 χώρες, 1.081 επενδυτές και 1.050 

ομιλητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι 400 από τις start-ups έχουν ιδρυθεί από γυναίκες-

επιχειρηματίες.  

Από τη χώρα μας συμμετείχε με δέκα-10 νεοφυείς επιχειρήσεις το Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) μέσω της θερμοκοιτίδας Θ.Ε.Α. 

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα. 

Κουνενάκη-Εφραίμογλου ενώ συμμετείχε επίσης η Αντιπεριφερειάρχης 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Κουρή, καθώς και στελέχη του ΕΒΕΑ και της 

Περιφέρειας Αττικής. Η συμμετοχή κρίθηκε ως ιδιαίτερα επιτυχημένη με τις 10 

επιχειρήσεις να έχουν πραγματοποιήσει περίπου 200 επιχειρηματικές συναντήσεις.  

Μεταξύ των θεμάτων που κυριάρχησαν στο Forum ήταν η τεχνητή νοημοσύνη, η 

κυβερνοασφάλεια, τεχνολογία και διαδίκτυο αλλά και άλλα δημοφιλή μεταξύ των 

συμμετεχόντων ζητήματα όπως το metaverse.  

Εξάλλου, στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, κ. 

Antonio Costa, εκφράστηκε υπέρ του ειδικού φορολογικού καθεστώτος για την 

προσέλκυση ψηφιακών νομάδων ενώ αντίθετα ανέφερε ότι αυτό της “golden visa” 

δεν έχει πλέον λόγο να διατηρείται καθώς μάλλον έχει ήδη εκπληρώσει τον σκοπό 

θέσπισής του. 

Γραφείο ΟΕΤ Λισσαβώνας 
 

Διεθνήσ Έκθεςη Asia Fruit Logistica 2022 (Μπανγκόκ, 01-04.11.2022) 

Έλαβε χώρα η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση στην Ασία για φρούτα και λαχανικά 

στην οποία υπήρξε συμμετοχή ελληνικών εταιρειών με εθνικό περίπτερο. Η εν 

λόγω έκθεση καλύπτει το σύνολο της βιομηχανίας φρέσκων φρούτων και 
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λαχανικών καθώς και τις εταιρείες υποστήριξης των υπηρεσιών της και 

ολοκληρώθηκε τη φετινή χρονιά με παρουσία 420 εκθετών από διάφορες χώρες - 

μεταξύ των οποίων και 18 εθνικά περίπτερα – όπως και 10.000 επισκεπτών. Για 

πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε παράλληλα και σχετικό συνέδριο κατά το οποίο 34 

ομιλητές από 12 χώρες μοιράστηκαν τις γνώσεις τους για ευρύ φάσμα θεμάτων 

όπως διαφοροποίηση αγορών, βιωσιμότητα, προσέγγιση καταναλωτών, τεχνολογία, 

καινοτομία, εφοδιαστικές αλυσίδες κ.ά.  

Οι Έλληνες εκθέτες επισήμαναν σε συνομιλίες με στελέχη του Γραφείου ΟΕΤ το 

υψηλό επίπεδο τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και των εμπορικών τους 

συναντήσεων. Η επόμενη διοργάνωση προγραμματίζεται για τις 6-8 επτεμβρίου 

2023 στο Φονγκ Κονγκ. 

Γραφείο ΟΕΤ Μπανγκόκ 

 

European Innovation Spotlight Event/Pitch Competition  
            (Άγιοσ Υραγκίςκοσ, 02.11.2022) 

τις 2 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση προβολής start-up εταιρειών από το 

νεοσυσταθέν Γραφείο της ΕΕ καθώς και επενδυτική εταιρεία. το  Pitch Competition 

συμμετείχαν 6 εταιρείες συνολικά, εκ των οποίων η μία ελληνική, κατόπιν 

πρότασης από το Γραφείο ΟΕΤ Αγίου Υραγκίσκου προς τους διοργανωτές. Σο 

αντικείμενο της ελληνικής επιχείρησης είναι η αυτόματη επίλυση προβλημάτων IT 

helpdesk σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις το οποίο καθιστά εφικτή την αυτόματη 

επίλυση του 40% συναφών ζητημάτων. Σην εκδήλωση παρακολούθησαν 100 

συμμετέχοντες και από την πλευρά τους οι ιδρυτές των start-ups έλαβαν σχόλια και 

παρατηρήσεις από πάνελ επενδυτών και είχαν συζητήσεις γνωριμίας μαζί τους.  

 

Γραφείο ΟΕΤ Αγίου Υραγκίσκου 
 

Διεθνήσ Έκθεςη “Equiphotel Paris 2022” 

Σο διάστημα 6-10 Νοεμβρίου 2022 έλαβε χώρα στο Παρίσι η Έκθεση Equiphotel με 

αντικείμενο τον εξοπλισμό ξενοδοχείων και εστίασης. Η διοργάνωση συγκέντρωσε 

1.200 εκθέτες καθώς και 113.000 επισκέπτες. Σην ελληνική συμμετοχή, που 

αριθμούσε 20 επιχειρήσεις, οργάνωσε η Enterprise Greece ενώ προσωπικό του 

Γραφείου ΟΕΤ υποστήριξε την ελληνική συμμετοχή. Πολύ ικανοποιητική κρίθηκε η 

παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στην Έκθεση, αναδεικνύοντας τη δυναμική, 

την εξωστρέφεια και τις δυνατότητες καινοτομίας  των επιχειρήσεων του εν λόγω 

κλάδου. ημειώνεται ότι η επόμενη Έκθεση έχει προγραμματιστεί να 

πραγματοποιηθεί 3-7 Νοεμβρίου 2024 στο Παρίσι.  

Γραφείο ΟΕΤ Παρισίων 
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Διοργάνωςη Διεθνούσ Έκθεςησ Gulfood Manufacturing και παράλληλων  
             Εκθέςεων (Ντουμπάι, 08-10.11.2022) 

Πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Έκθεση για τον εξοπλισμό, τη συσκευασία και τα 

συστατικά τροφίμων “Gulfood Manufacturing” καθώς και οι παράλληλες εκθέσεις 

τροφίμων ISM ME για γλυκά και αλμυρά προϊόντα, The Specialty Food Festival για 

gourmet τρόφιμα, Gulf Host για τον εξοπλισμό HORECA, και PLLME για προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας. υμμετείχαν συνολικά 2.500 εκθέτες ενώ υπήρχαν αρκετά 

εθνικά περίπτερα.  

Η ελληνική συμμετοχή υπήρξε αξιοσημείωτη στις 4 από τις 5 εκθέσεις με συνολικό 

αριθμό 28 εταιρειών. ημειώνεται ότι έλαβε μέρος στην Specialty Food Festival και η 

Αγροδιατροφική ύμπραξη τερεάς Ελλάδας μέσω του Προγράμματος EUnique. Οι 

επαφές που πραγματοποίησαν οι εταιρείες κρίθηκαν ικανοποιητικές ενώ 

επισημάνθηκε η αναγκαιότητα εκπροσώπησης της χώρας μας με εθνικό περίπτερο. 

 

Γραφείο ΟΕΤ Ντουμπάι 
 

Δράςη προώθηςησ ελληνικών φρούτων ςτο πλαίςιο προγράμματοσ EUnique  

τις 09 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι εκδήλωση, παρουσία περί 

των 100 προσκεκλημένων, με σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με 

τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας κατά την παραγωγή των ευρωπαϊκών 

προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ αλλά και την υψηλή διατροφική τους αξία καθώς και την 

αύξηση της κατανάλωσής τους στις αγορές-στόχους. Η δράση υλοποιήθηκε στο 

πλαίσιο του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος EUnique που 

υλοποιήθηκε από την Αγροδιατροφική ύμπραξη τερεάς Ελλάδας καθώς το 

πρόγραμμα εστιάζει σε προϊόντα της περιοχής. 

Οι παραγωγοί που παρευρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πριν 

την εκδήλωση ενημερωτική παρουσίαση από τον κ. Θωμόπουλο, Γραμματέα ΟΕΤ Α’ 

ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσίασαν τα προϊόντα τους στους 

παριστάμενους. Εξάλλου, παρουσιάσεις πραγματοποίησαν ο κ. καρλάτος, 

Πρόεδρος της Οικονομοτεχνικής, ο κ. Βελισσαρίου, Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής 

ύμπραξης τερεάς Ελλάδας, η κ. Κεχρή από την Περιφέρεια τερεάς Ελλάδας 

καθώς και η διατροφολόγος κ. V. Tripper που ανέδειξε την διατροφική αξία των εν 

λόγω προϊόντων. Ακολούθησε σεμινάριο μαγειρικής στο οποίο σεφ παρουσίασαν 

τις δυνατότητες χρήσης ελληνικών νωπών φρούτων σε εδέσματα που προσέφεραν 

στους συμμετέχοντες.  

Γραφείο ΟΕΤ Ντουμπάι 
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Εκδήλωςη προβολήσ και διαφήμιςησ οίνων αντορίνησ  
            (Βερολίνο, 09.11.2022) 

Με πρωτοβουλία του υνδέσμου Ελληνικού Οίνου (ΕΟ) πραγματοποιήθηκε στο 

Βερολίνο ειδική εκδήλωση προβολής και διαφήμισης τεσσάρων ποικιλιών οίνων 

καταγωγής αντορίνης, τρίτη στη σειρά παρεμφερών εκδηλώσεων στην επικράτεια 

της Γερμανίας. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

προγράμματος προώθησης ποιοτικών αγροτικών προϊόντων “HEVA  Volcanic 

Agriculture of Europe” και συγκέντρωσε επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης, 

εισαγωγείς και χονδρεμπόρους ελληνικών κρασιών και δημοσιογράφους.  

Η εκδήλωση, με 100 προσκεκλημένους, περιλάμβανε γευστική δοκιμή 13 κρασιών 4 

εταιρειών ενώ αναλυτική παρουσίαση για τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες 

και τα μοναδικά χαρακτηριστικά των εν λόγω οίνων πραγματοποίηση η κ. Maurer, 

“Master of Wine”. 

Η διοργάνωση κρίθηκε απολύτως επιτυχημένη ως προς τις δυνατότητες δικτύωσης 

και εκτιμάται ότι θα έχει ιδιαίτερη απήχηση στην προώθηση των ελληνικών 

ετικετών σε νέα κανάλια πώλησης πέρα από το καθιερωμένο πελατολόγιο που 

είναι τα ελληνικά εστιατόρια στη Γερμανία. 

Γραφείο ΟΕΤ Βερολίνου 
 

Ετήςια ςυνάντηςη Αμερικανών ειςαγωγέων τροφίμων  
            (2022 US Food Industry Town Meeting) 

τις 10 Νοεμβρίου έλαβε χώρα στην πόλη Kenilworth της Ν. Ιερσέης η Ετήσια 

υνάντηση Αμερικανών Εισαγωγέων τροφίμων της Ένωσης Βιομηχανιών 

Σροφίμων στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι μεγάλων εισαγωγικών 

επιχειρήσεων τροφίμων των ΗΠΑ και στελέχη του Γραφείου ΟΕΤ Ν. Τόρκης. 

την εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σχετικά με εξελίξεις και τα 

ζητήματα που ανακύπτουν στην εισαγωγή τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ όπως: 

σήμανση προϊόντων και ετικέτες, ζώνες εξωτερικού εμπορίου στις ΗΠΑ αλλά και οι 

τάσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Από την πλευρά του Γραφείου ΟΕΤ Ν. Τόρκης ο 

κ. Θωμόπουλος, ύμβουλος ΟΕΤ Α’ στην παρουσίασή του επισήμανε τον ιδιαίτερο 

δυναμισμό και εξωστρέφεια του κλάδου τροφίμων και ποτών της Ελλάδας και την 

σταθερότητα στον εξαγωγικό προσανατολισμό των σχετικών επιχειρήσεων.  

Επιπρόσθετα, τονίστηκε η αντιλαμβανόμενη αξία του brand name “Made in Greece” 

ως ενός ονόματος που συνδέεται με  προϊόντα ανώτερης ποιότητας, ιδιότητα στην 

στα οποία ο Αμερικανός καταναλωτής αποδίδει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. 

 

Γραφείο ΟΕΤ Ν. Τόρκης 
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Εκδήλωςη b2b για κεραμικά και υφαντά προΰόντα Ελλήνων ςχεδιαςτών  
            (Ν. Τόρκη, 14.11.2022) 

τις 14 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αστόρια της Ν. Τόρκης εκδήλωση για 

την προώθηση ελληνικών κεραμικών και υφαντών προϊόντων για τον χώρο της 

εστίασης στο κατάστημα “Hellenic Aesthetic NYC”. την εκδήλωση συμμετείχαν το 

Γραφείο ΟΕΤ Ν. Τόρκης, το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο καθώς και το 

Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας Ν. Τόρκης. 

Σο Γραφείο ΟΕΤ Ν. Τόρκης υποστήριξε ενεργά την εκδήλωση κατά την 

προετοιμασία της σε όρους επικοινωνίας και διάχυσης της πληροφόρησης. Με βάση 

εξάλλου τα όσα διαδραματίστηκαν στην εκδήλωση και συνυπολογίζοντας το 

μέγεθος της αγοράς και τις παραγωγικές δυνατότητες των ελληνικών 

επιχειρήσεων, αποφάσισε να προσανατολίσει τη δράση του κυρίως στην αγορά 

πολυτελών σχετικών προϊόντων. 

Γραφείο ΟΕΤ Ν. Τόρκης 

 

Διεθνήσ Έκθεςη MEDICA 2022 και COMPAMED 2022  
            (Ντύςςελντορφ, 14-17.11.2022) 

Ολοκληρώθηκε η 52η διεθνής έκθεση ιατρικής τεχνολογίας MEDICA 2022 

παράλληλα με την έκθεση COMPAMED για τον ιατρικό τεχνολογικό εξοπλισμό. Η 

Έκθεση συγκέντρωσε συνολικά πάνω από 5.000 εκθέτες από 70 χώρες ενώ ο 

αριθμός των επισκεπτών ανήλθε σε 81.000. την Έκθεση διοργανώθηκαν 

παράλληλες εκδηλώσεις και συγκεκριμένα: το Medica Tech Forum για επισκόπηση 

θεμάτων ιατρικής τεχνολογίας και επιμέρους ζητημάτων όπως έγκρισης προϊόντος, 

πιστοποίησης κ.ά., το Medica Lambed Forum σχετικά με την ψηφιοποίηση της 

υγειονομικής περίθαλψης και τις τρέχουσες προκλήσεις COVID καθώς και το 

Medica Connected Healthcare Forum για τις τάσεις της ψηφιακής υγείας. 

ημειώνεται επίσης ότι υπήρχε κοινό περίπτερο 40 νεοφυών επιχειρήσεων (Medica 

Start-up Pack). Η ελληνική συμμετοχή περιλάμβανε 23 επιχειρήσεις, τον μεγαλύτερο 

αριθμό εκθετών των τελευταίων ετών, και διοργανώθηκε με την υποστήριξη της  

Enterprise Greece.  

Επιπρόσθετα έλαβε χώρα στους χώρους του Γενικού Προξενείου στις 16 Νοεμβρίου 

εκδήλωση δικτύωσης με τη συμμετοχή των εκθετών της MEDICA 2022 και Ελλήνων 

ιατρών που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Οι 110 

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τους τομείς δραστηριοποίησής 

τους και να ανταλλάξουν απόψεις και πληροφορίες επί θεμάτων του κλάδου της 

υγείας και, με βάση τα σχόλιά τους, η εκδήλωση ήταν πολύ επιτυχημένη. 

Η επόμενη MEDICA θα πραγματοποιηθεί στο Ντύσσελντορφ 13-16.11.2023. 

 

Γραφείο ΟΕΤ Ντύσσελντορφ 
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Εκδήλωςη προώθηςησ ελληνικού τουριςμού και γαςτρονομίασ  
            (Ν. Τόρκη, 15.11.2022) 

Πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο Kellari στη Ν. Τόρκη εκδήλωση “Greek Luxury 

Tourism & Gastronomy Workshop”, υπό την αιγίδα του Τπουργείου Σουρισμού και 

της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. την εκδήλωση συμμετείχαν οι 

Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Ρεθύμνου, ο Οργανισμός 

Προώθησης Σουρισμού Ρόδου με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, καθώς και 4 ελληνικές εταιρείες του κλάδου 

τροφίμων και ποτών. Σο Γραφείο ΟΕΤ Ν. Τόρκης υποστήριξε ενεργά την εκδήλωση 

στην επικοινωνία και τον προγραμματισμό των επιχειρηματικών συναντήσεων. 

 

Γραφείο ΟΕΤ Ν. Τόρκης 
 

Διεθνήσ Έκθεςη “Nordic Organic Food / Eco Living Scandinavian”  

τις 16 & 17 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκα στο Μάλμε της ουηδίας η Διεθνής 

Έκθεση “Nordic Organic Food / Eco Living Scandinavian” η οποία θεωρείται η 

μεγαλύτερη έκθεση για βιολογικά-οργανικά και συναφή προϊόντα στη κανδιναβία 

χωρίς να αποκλείονται συμβατικά λοιπά προϊόντα. Η Έκθεση προσελκύει 

επισκέπτες από διάφορες χώρες ενώ η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε αυξημένο 

αριθμό επισκεπτών και περί τους 500 εκθέτες από 42 χώρες. 

Η ελληνική συμμετοχή οργανώθηκε με την υποστήριξη της Enterprise Greece (EG) 

καθώς και των Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης, με την 

παρουσία 64 εταιρειών, 21 εκ των οποίων μέσω εκθετηρίου προβολής προϊόντων της 

Περιφέρειας Αττικής. το πλαίσιο της έκθεσης η Περιφέρεια Αττικής διοργάνωσε 

ομιλία με θέμα το μέλι της Αττικής του κ. Μπάρτζη από τον ύλλογο 

Μελισσοκόμων Αττικής καθώς επίσης και γευσιγνωσία οίνων από οινοποιεία της 

Αττικής. ημειώνεται ότι με την χρηματοδότηση της EG οι σχοινοδέτες των καρτών 

εισόδου έφεραν εκτυπωμένο το όνομα της χώρας μας. Σο Γραφείο ΟΕΤ τοκχόλμης 

στάθηκε αρωγός στην προετοιμασία των b2b επαφών και κατά τη διάρκεια της 

Έκθεσης. 

Γραφείο ΟΕΤ τοκχόλμης 

 

Διεθνήσ Έκθεςη WT Process & Machinery Middle East (15-17.11.2022) 

Η διεθνής έκθεση ειδών καπνού WT Process & Machinery Middle East 

πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 183 εκθετών στο Ντουμπάι μεταξύ 15-17 

Νοεμβρίου. Από τη χώρα μας φιλοξενήθηκε μία εταιρεία σε περίοπτη θέση του 

εκθεσιακού χώρου, για την οποία τα ΗΑΕ αποτελούν το κέντρο εξαγωγής των 

προϊόντων της ενώ στη συνέχεια διοχετεύονται στην τοπική αλλά και στις 

γειτονικές αγορές μέσω θυγατρικής της εταιρείας στην ελεύθερη ζώνη της Fujairah. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων καπνού προς τα ΗΑΕ για 

το 2021 ανήλθαν σε 34 εκ. ευρώ αποτελώντας το δεύτερο εξαγώγιμο προϊόν της 

χώρας μας προς τα ΗΑΕ μετά τα πετρελαιοειδή. 

Γραφείο ΟΕΤ Ντουμπάι 
 

Διεθνείσ Εκθέςεισ Paperworld και Gifts & Lifestyle Middle East  
            (Ντουμπάι, 15-17.11.2022) 

Η 11η διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης χαρτικών και ειδών γραφείου Paperworld 

Middle East και η 2η Διεθνής Έκθεση ειδών δώρου και αξεσουάρ Gifts & Lifestyle 

Middle East πραγματοποιήθηκαν στο Ντουμπάι με 237 εκθέτες από 40 χώρες στην 

πρώτη και 79 στη δεύτερη. υμμετείχαν επιπλέον 9 εθνικά περίπτερα. Δύο-2 

ελληνικές εταιρείες σχολικών ειδών και σακιδίων συμμετείχαν στην Paperworld ενώ 

μία-1 επιχείρηση ειδών δώρου και συσκευασίας συμμετείχε στη Gifts & Lifestyle. 

Από την επίσκεψη στελεχών του Γραφείου ΟΕΤ Ντουμπάι στα περίπτερα των 

Ελλήνων εκθετών προκύπτει ότι η συμμετοχή στην Έκθεση υπήρξε ικανοποιητική 

ως προς την αυξημένη προσέλευση επισκεπτών και τις πραγματοποιηθείσες 

επαφές των επιχειρήσεων. 

Γραφείο ΟΕΤ Ντουμπάι 
 

Διεθνήσ Έκθεςη ELECTRONICA 2022 (Μόναχο, 15-18.11.2022) 

Πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο η Διεθνής Έκθεση Electronica 2022, η οποία 

θεωρείται η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση στον κλάδο της τεχνολογίας ηλεκτρονικών 

κυκλωμάτων, συστημάτων και εφαρμογών. Η διοργάνωση περιλάμβανε 2.144 

εκθέτες από 48 χώρες και υποδέχτηκε 70.000 επισκέπτες και εκπροσώπους 

επιχειρήσεων. Για πρώτη φορά εξάλλου συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία 7 

ελληνικές εταιρείες υπό εθνικό περίπτερο. Η συμμετοχή διοργανώθηκε με την 

πρωτοβουλία της Enterprise Greece σε συνεργασία με την HETiA (Ένωση Ελληνικών 

Εταιρειών Αναδυόμενων Σεχνολογιών) ενώ το παρών έδωσαν στην Έκθεση στελέχη  

του Γραφείου ΟΕΤ Μονάχου. 

την Electronica συμμετέχουν ως εκθέτες εταιρείες που παράγουν προϊόντα ή 

παρέχουν υπηρεσίες για τη βιομηχανία ηλεκτρονικών, δηλαδή ηλεκτρονικά 

στοιχεία (ημιαγωγοί, μικροηλεκτρονική, τυπωμένα κυκλώματα κτλ) για κλάδους 

όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι τηλεπικοινωνίες, η παραγωγή περιφερειακών 

Η/Τ κ.ά. Ας σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν 

εργαστήρια εμπειρογνωμόνων καθώς και παρουσιάσεις νεοφυών επιχειρήσεων. 

Η επόμενη Έκθεση Electronica θα πραγματοποιηθεί 12-15 Νοεμβρίου 2024. 

 

Γραφείο ΟΕΤ Μονάχου 
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24η China High Tech Fair (Shenzhen, 15-19.11.2022) 

Ολοκληρώθηκε η 24η China High Tech Fair, μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις για 

την καινοτομία και την υψηλή τεχνολογία με τη συμμετοχή περισσότερων από 5.000 

εκθετών από 40 χώρες με φυσική ή διαδικτυακή παρουσία. Οι κλάδοι 

δραστηριοποίησης των συμμετεχουσών επιχειρήσεων είναι η βιοιατρική, η 

σύγχρονη ιατρική παραγωγή, ο αεροδιαστημική, οι τηλεπικοινωνίες, blochchain, big 

data και τεχνητή νοημοσύνη. Τπογραμμίστηκε, από τους διοργανωτές, ο ρόλος της 

καινοτομίας καθώς και  οι επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη στη Shenzhen, που  

ανέρχονται στο 5,46% του ΑΕΠ της πόλης.  

ημειώνεται ότι εγκαινιάστηκε επίσης το ανταλλακτήριο Δεδομένων της Shenzhen 

(Shenzhen Data Exchange) που φιλοδοξεί να μετατρέψει την πόλη σε κόμβο 

συγκέντρωσης και διακίνησης δεδομένων. 

ύμφωνα με τους διοργανωτές, από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν φέτος, σε 

ενιαίο περίπτερο, 21 εκθέτες εκπροσωπούμενοι από τοπικό συνεργάτη. 
Γενικό Προξενείο Γκουανγκζού 

 

Επιχειρηματική αποςτολή ςτην Ιαπωνία 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στις 21 Νοεμβρίου 2022 στο Σόκυο b2b 

συναντήσεις Ελλήνων επιχειρηματιών από τον κλάδο τροφίμων και ποτών με 

Ιάπωνες εισαγωγείς στο πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής που διοργάνωσε το 

Ελληνο-γερμανικό Επιμελητήριο στην Ασία, με τη συνδρομή του Γραφείου ΟΕΤ 

Σόκυο. Ειδικότερα, συμμετείχαν 6 ελληνικές επιχειρήσεις και 16 ιαπωνικές 

εταιρείες-εισαγωγείς, όπου οι Έλληνες επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να 

παρουσιάσουν τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα τους, 

Γραφείο ΟΕΤ Σόκυο 
 

Διεθνήσ Έκθεςη Automechanika Dubai (22-24.11.2022) 

τις 22-24 Νοεμβρίου έλαβε χώρα στο Ντουμπάι η 19η Διεθνής Έκθεση ειδών 

αυτοκινήτου Automechanika. την εν λόγω διοργάνωση συμμετείχαν 1.145 εκθέτες, 

από 53 χώρες, καθώς και 20 εθνικά περίπτερα. Καταγράφηκε η συμμετοχή τριών-3 

ελληνικών επιχειρήσεων με αντικείμενο δραστηριότητας τα αξεσουάρ και χημικά 

αυτοκινήτου, προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης αυτοκινήτου, λιπαντικών και 

συσσωρευτών. Οι Έλληνες συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από 

την επισκεψιμότητα της Έκθεσης και τις συναντήσεις που είχαν στο πλαίσιο της 

Έκθεσης. 

Γραφείο ΟΕΤ Ντουμπάι 
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Επιχειρηματική αποςτολή ςτη εούλ (23.11.2022) 

τις 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη εούλ επιχειρηματική αποστολή που 

διοργάνωσε το Ελληνο-Γερμανικό Επιμελητήριο και το Ελληνο-Ασιατικό 

Επιχειρηματικό υμβούλιο. την αποστολή συμμετείχαν 7 ελληνικές εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, ελαιόλαδου, 

ελιάς, οίνων, ξυδιού, αποσταγμάτων και αλλαντικών.  

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν 21 

εκπροσώπους νοτιοκορεατικών επιχειρήσεων, εισαγωγείς και υπεύθυνους αγορών 

αλυσίδων τροφίμων. υνολικά έλαβαν χώρα 119 επιχειρηματικές συναντήσεις σε 

χώρο που εξασφάλισε η Πρεσβεία εούλ. Τπογραμμίζεται το ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

Κορεατών για εισαγωγή φέτας και γιαουρτιού καθώς και για ελιές και συναφή 

προϊόντα. Βάσει των αισιόδοξων αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής αποστολής 

εξετάζεται ήδη η επανάληψη αντίστοιχης πρωτοβουλίας και για το 2023. 

 

Γραφείο ΟΕΤ εούλ 
 

Ελληνική επιχειρηματική αποςτολή ςτην Ινδονηςία (25.11.2022) 

τις 25 Νοεμβρίου έλαβε χώρα στα γραφεία της Πρεσβείας στη εούλ συνάντηση 

b2b μεταξύ εκπροσώπων 5 ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου 

τροφίμων και ποτών με 8 ινδονησιακές επιχειρήσεις εισαγωγών και διανομής 

προϊόντων του εν λόγω κλάδου που διοργάνωσε η KADIN Indonesia, 

επιμελητηριακός φορέα που εποπτεύει και συντονίζει τα τοπικά επιμελητήρια. Η 

συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιχειρηματικής αποστολής σε 

χώρες της Ασίας που διοργάνωσε το Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο και το Ελληνο-Ασιατικό Επιχειρηματικό υμβούλιο. Η εκδήλωση 

υπήρξε επωφελής ενώ η συμβολή της Πρεσβείας υπήρξε ουσιαστική προς την 

επίτευξη της επιτυχούς αυτής έκβασης.  

Η αποστολή αναχώρησε την επόμενη ημέρα για τους επόμενους σταθμούς της, 

Μπανγκόκ και ιγκαπούρη.  

Πρεσβεία Σζακάρτα 
 

Επιχειρηματική αποςτολή ςτη Μπανγκόκ (28.11.2022) 

τις 28 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε επιχειρηματική αποστολή στην αγορά της 

Σαϋλάνδης και συναντήσεις b2b εκπροσώπων ελληνικών επιχειρήσεων από τον 

κλάδο των τροφίμων και ποτών με Σαϋλανδούς εισαγωγείς. Πρόκειται για το 

σκέλος της επιχειρηματικής αποστολής του Ελληνο-Γερμανικού Επιμελητηρίου και 

του Ελληνο-Ασιατικού Επιχειρηματικού υμβουλίου στην Ασία που αφορά την 

Σαϋλάνδη και οργανώθηκε από το Γραφείο ΟΕΤ σε συνεργασία με το Ελληνο-

Σαϋλανδικό Επιμελητήριο. 
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το πλαίσιο αυτό, 5 ελληνικές επιχειρήσεις είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν 7 

εκπροσώπους ταϋλανδικών εταιρειών-εισαγωγέων και λιανικής πώλησης. 

υμμετείχαν επίσης δύο εκπρόσωποι του Ελληνο-Σαϋλανδικού Επιμελητηρίου, ενώ 

ο σεφ ελληνικού εστιατορίου προσέφερε εδέσματα και τη δική του οπτική για τις 

δυνατότητες ελληνικών προϊόντων στην αγορά. 

Σα μέλη της αποστολής εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη διοργάνωση και, 

με το δεδομένο αυτό, εξετάζεται το ενδεχόμενο διοργάνωσης συμμετοχής με 

ελληνικό περίπτερο στη μεγαλύτερη Έκθεση τροφίμων και ποτών στην περιοχή, 

την THAIFEX-Anuga Asia (23-27.05.2023). 

Γραφείο ΟΕΤ Μπανγκόκ 

 

Ημερίδα “Doing Business with Canada” 

τις 30 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Αθηνών (ΕΒΕΑ) ημερίδα πληροφόρησης σχετικά με τις προοπτικές διεύρυνσης των 

διμερών οικονομικών και εμπορικών συνεργασιών Ελλάδας-Καναδά.  

υνδιοργανωτές της εκδήλωσης ήταν το ΕΒΕΑ, ο ύνδεσμος Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανιών (ΕΒ), ο Πανελλήνιος ύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΕ), ο ύνδεσμος 

Εξαγωγέων (ΕΒΕ) και το Ελληνοκαναδικό Επιμελητήριο. 

Εισαγωγικές ομιλίες έκαναν η κα. Εφραίμογλου-Κουνενάκη, Πρόεδρος ΕΒΕΑ, η κα. 

Μακρυγιάννη, Δ/ντρια Διεθνών χέσεων ΕΒ και ο κ. Κατσιγιάννης, Πρόεδρος του 

Ελληνικαναδικού Επιμελητηρίου. Φαιρετισμούς απηύθυναν η Πρέσβης της Ελλάδας 

στον Καναδά κα. Αθανασιάδου και η κα. Anna-Karine Asselin, νέα Πρέσβης του 

Καναδά στην Ελλάδα. 

Σις επιχειρηματικές ευκαιρίες στον Καναδά παρουσίασε, μέσω διαδικτυακής 

σύνδεσης ο κ. Πρωτοπαπάς, ύμβουλος ΟΕΤ Α’, Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΤ 

Σορόντο, καθώς και ο κ. Neil Swain, Εμπορικός ύμβουλος της Πρεσβείας του 

Καναδά στην Ελλάδα. τη συνέχεια ακολούθησε παρουσίαση της πλατφόρμας 

Exportgate από την κα. Αλμπαντή, αρμόδιο στέλεχος της Eurobank ενώ 

παρουσιάστηκαν και οι δυνατότητες αύξησης των ελληνικών εξαγωγών σε κλάδους 

με ισχυρή εξαγωγική δυναμική παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους ελληνικών 

επιχειρήσεων (μέλι και προϊόντα αλουμινίου). 

Γραφείο ΟΕΤ Σορόντο 
 


