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ΘΕΜΑ : Επιχειρηματική Αποστολή Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στη Ν. Υόρκη 

(26.09.2022). Απολογισμός. 

 

Την Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν στους χώρους του Γραφείου ΟΕΥ Ν. 

Υόρκης, επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B Meetings) τεσσάρων (4) ελληνικών εταιριών με 

αντίστοιχες αμερικανικές. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο επιχειρηματικής 

αποστολής, που διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στην 

αποστολή συμμετείχαν οι παρακάτω ελληνικές επιχειρήσεις. 

1. ΕΛΒΙΑΛ ΑΕ, κλάδος δομικών υλικών (αλουμίνιο) 

2. ΑΙΓΙΝΑ - ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ, κλάδος τροφίμων και ποτών (φιστίκια Αίγινας) 

3. OLYMPIAN GREEN, κλάδος τροφίμων και ποτών (ελαιόλαδο) 

4. ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΓΚΑΒΑΛΗ, κλάδος τροφίμων και ποτών (οίνος) 

 

Οι εταιρείες τροφίμων και ποτών εκπροσωπήθηκαν από τον κ. Ιωάννη Πατσιαβό, Senior Manager 

του Επιμελητηρίου, ενώ την εταιρεία ΕΛΒΙΑΛ ΑΕ εκπροσώπησε ο κ. Σωκράτης Παπαδόπουλος, 

Υπεύθυνος Διεθνών Πωλήσεων της εταιρείας. Το Γραφείο Ν. Υόρκης, στο πλαίσιο της συνδρομής 

στην πραγματοποίηση της επιχειρηματικής αποστολής και στην οργάνωση των επιχειρηματικών 

συναντήσεων, προχώρησε, χρονολογικά, στις παρακάτω ενέργειες: 

1. Ανάρτησε στη σελίδα του Γραφείου OEY Ν. Υόρκης, στο LinkedIn, ανακοίνωση για την 

επιχειρηματική αποστολή, καλώντας τις ενδιαφερόμενες αμερικανικές επιχειρήσεις να 

δηλώσουν συμμετοχή στις συναντήσεις. 

2. Δημοσίευσε στη μεγαλύτερη ομογενειακή εφημερίδα της Ν. Υόρκης, στον “Εθνικό 

Κήρυκα”, άρθρο για την επιχειρηματική αποστολή, περιγράφοντας εν συντομία τις 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις και καλώντας τις ενδιαφερόμενες ομογενειακές 

επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή στις συναντήσεις. 

3. Ενημέρωσε για την αποστολή, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το σύνολο των 

επιχειρηματικών επαφών του Γραφείου στους αντίστοιχους κλάδους, καλώντας τες να 

δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις επερχόμενες συναντήσεις. 

4. Επικοινώνησε, τηλεφωνικά, με επιλεγμένες εταιρείες εισαγωγής και διανομής στον 

κλάδο τροφίμων και ποτών, όπως και κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες δομικών 

υλικών και αρχιτέκτονες για τον προγραμματισμό επιχειρηματικών συναντήσεων. 

5. Κατάρτισε το πρόγραμμα διεξαγωγής των επιχειρηματικών συναντήσεων 

6. Διαμόρφωσε τον χώρο διεξαγωγής των επιχειρηματικών συναντήσεων 
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