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Υποθέσεων 
 

Επιχειρηματική αποστολή και διοργάνωση Β2Β συναντήσεων (Μπανγκόκ, 28 Νοεμβρίου 2022) 
 
Στις 28 Νοεμβρίου έλαβε χώρα, σε αίθουσα που εξασφάλισε το Ελληνοταϊλανδικό Επιμελητήριο, 

ενημέρωση από την υπογράφουσα για την αγορά της χώρας και συναντήσεις Β2Β εκπροσώπων ελληνικών 
επιχειρήσεων από τον κλάδο τροφίμων και ποτών με Ταϊλανδούς εισαγωγείς. 

Πρόκειται για το σκέλος της αποστολής του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου και του Ελληνοασιατικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στην Ασία, το οποίο αφορά στην 
Ταϊλάνδη και διοργανώθηκε από το Γραφείο ΟΕΥ σε συνεργασία με το Ελληνοταϊλανδικό Επιμελητήριο. Η 
αποστολή επισκέφθηκε, επίσης, Ιαπωνία, Ν. Κορέα, Ινδονησία και Σιγκαπούρη, σε μια προσπάθεια 
διερεύνησης επιχειρηματικών ευκαιριών σε όλη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας.  

Οι εταιρίες της ελληνικής αποστολής ήταν οι εξής: ΜΕΒΓΑΛ, ΑΡΙΣΤΟΝ Ελλάς, Μονή Χιλανδαρίου, 
ΑΡΚΑΣ (εκπροσώπηση από κ. Πατσιαβό), ΚΑΤΣΑΡΟΣ (εκπροσώπηση από κ. Πατσιαβό), ΔΩΔΩΝΗ (δεν 
παραβρέθηκε τελικά). Στις συναντήσεις έλαβαν μέρος 7 εκπρόσωποι ταϊλανδικών εταιριών, με κυριότερη την 
εκπροσώπηση του Ομίλου “Central Group” ο οποίος ελέγχει αυτή τη στιγμή τις μεγαλύτερες αλυσίδες 
σουπερμάρκετ, μεταξύ των οποίων τις “Tops Market”, “Tops Superstore”, “Central Food Hall” και “Family Mart”, 
με ένα εκτενέστατο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την χώρα και παρουσία στα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα, τα 
οποία, επίσης, ανήκουν σε αυτόν. Συμμετείχαν και 2 εκπρόσωποι του Ελληνοταϊλανδικού Επιμελητηρίου, ενώ 
ο Σεφ ελληνικού εστιατορίου (Αίσωπος) προσέφερε ελληνικά εδέσματα και τη δική του οπτική για τις 
δυνατότητες ελληνικών προϊόντων στην αγορά.  

Τα μέλη της αποστολής εξέφρασαν την ικανοποίησή τους σχετικά με την προετοιμασία και υλοποίηση 
των συναντήσεων, την ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες δραστηριοποίησης στη συγκεκριμένη αγορά, το 
επίπεδο των επαφών και το περιεχόμενο των συζητήσεων, ενώ ο επικεφαλής της αποστολής, κ. Πατσιαβός, 
απέστειλε θερμές ευχαριστίες και δήλωσε ήδη ότι, σε συνέχεια των σχετικών συζητήσεών μας, εξετάζει σοβαρά 
τη διοργάνωση συμμετοχής με Ελληνικό περίπτερο στη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στην περιοχή 
την THAIFEX - Anuga Asia (23-27 Μαΐου 2023).  
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