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Αξιότιμη κα Πρέσβη
Αξιότιμοι ομιλητές
Κυρίες και Κύριοι
Mrs Ambassador (Her Excellency)
Dear Speakers
Ladies and Gentlemen
I would like to welcome you to our event today on behalf of our president Mr
Athanasios Savvakis, who had an unforeseen engagement and was unable to join
us.
Κυρίες και Κύριοι,
Η σημερινή εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει
ο ΣΒΒΕ για υποστήριξη των επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό να
επεκταθούν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης.
Μέχρι σήμερα, η πραγματοποίηση επιχειρηματικών αποστολών είχε καθαρά εθνικό
χαρακτήρα κι αποτελούσε διαχρονικά προνομιακό πεδίο άσκησης οικονομικής
διπλωματίας των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα όμως η
προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς και μιας
κοινής Ευρωπαϊκής ταυτότητας, κυρίως στον τομέα της επιχειρηματικής
δραστηριοποίησης.
Σ’ αυτό ακριβώς το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε, από κοινού βεβαίως
με τις εθνικές κυβερνήσεις, να διοργανώσει επιχειρηματικές αποστολές Ευρωπαϊκού
χαρακτήρα, σε αναπτυσσόμενες χώρες που παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές
για την εκεί δραστηριοποίηση Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Για την εκπλήρωση του στόχου αυτού σχεδιάστηκε και υλοποιείται το πρόγραμμα
επιχειρηματικών αποστολών με το ακρωνύμιο “Eagle” (European Actions for
Global Trade). Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος θα
πραγματοποιηθούν τέσσερεις επιχειρηματικές αποστολές: η 1 η είναι αυτή στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή. Σήμερα
είμαστε εδώ για την επιχειρηματική αποστολή στην Ινδία, η οποία θα
πραγματοποιηθεί Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στην Ινδία [Mumbai 2122/11/2016, Bangalore 23-24/11/2016 και Νέο Δελχί 25-26/11/2016]. Το 2017
προγραμματίζουμε να πραγματοποιήσουμε δύο επιχειρηματικές αποστολές, στον
Ιράν (Μάιο 2017) σ συνεργασία με το Επιμελητήριο της Τεχεράνης και στην
Ταιβάν (Taipei) (20 - 23 Ιουνίου 2017) σε συνεργασία με την Taiwan External Trade
and Development Council (TAITRA). Οι ημερομηνίες και οι σχετικές διαδικασίες, θα
σας γνωστοποιηθούν σύντομα. Υπογραμμίζουμε ότι ο αριθμός των Ελληνικών
επιχειρήσεων οι οποίες τελικά θα συμμετέχουν στις αποστολές αυτές θα είναι αρκετά
περιορισμένος, γι’ αυτό σας καλούμε να εκμεταλλευθείτε την ευκαιρία που
παρουσιάζεται, εξ’ αιτίας ακριβώς του υψηλού επιπέδου της αποστολής, και του
κύρους που αυτή έχει ως αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κυρίες και Κύριοι,
Γιατί επελέγησαν την Ινδία ως δεύτερο προορισμός των συγκεκριμένων
επιχειρηματικών αποστολών; Αναλυτικά τους λόγους θα τους ακούσουμε από τους
ομιλητές μας
Mrs Ambassador (Her Excellency)
Dear Speakers
Ladies and Gentlemen
In conclusion I would like to thank most sincerely our speakers for their
valuable contribution in this event. Moving swiftly on to our first speaker, I
would like to ask


Mrs. Murugesan Manimekalai, Ambassador of India in Athens to take the
floor
 Mrs Niki Stefanidou, Secretary B’ of Economic and Commercial Affairs, Desk
Officer for Bilateral Economic Affairs of Greece with South East Asia, Ministry of
Foreign Affairs
 Mr. Jean-Christophe Coester, Commercial Executive, ALUMIL Group
 Ms. Anna Kremli, Representative of Ι.Τ.Ε. Group PLC in Greece: "WorldBuild
India 2017 and Acetech exhibitions



Ms. Elena Simonini, Project Manager – International Sector, Ι.Τ.Ε. Group PLC
Mr. Riccardo Falcioni, Marketing Analyst – Construction Sector, Ι.Τ.Ε. Group
PLC
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