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Χαιρετισμός 

Προέδρου 

Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) 

κ. Αθανάσιου Σαββάκη 

Ημερίδα με θέμα:  

«Πως μπορεί μια επιχείρηση να εξάγει & να μπει σε νέες αγορές 
χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του διαδικτύου»  

Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2017 

(προσφωνήσεις) 

Κυρίες και Κύριοι,  

Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή ημερίδα εργασίας που 
διαπραγματεύεται το σημαντικό θέμα της προώθησης των εξαγωγών μέσω διαδικτύου.  

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος έχει τη χαρά και την τιμή να συνεργάζεται  
πρώτη φορά με τον παγκόσμιο κολοσσό του διαδικτύου, τη Google. Ευχαριστώ θερμά την ίδια 
την εταιρία και τα στελέχη της που είναι σήμερα μαζί μας, και ιδιαίτερα τον κ. Πλέσσα, SMB 
Marketing Coordinator for Greece, Malta and Cyprus, της Google. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Από τη στιγμή που η εγχώρια αγορά συνεχώς συρρικνώνεται οι μεταποιητικές επιχειρήσεις 
μοιραία θα πρέπει να υποκαταστήσουν το χαμένο μερίδιο αγοράς από την Ελλάδα, με 
αντίστοιχο μερίδιο από αντίστοιχες χώρες του εξωτερικού. Ο μόνος τρόπος για την διάσωση 
των επιχειρήσεων την εποχή της κρίσης και για την ανάπτυξη τους, είναι η παραγωγή διεθνώς 
εμπορεύσιμων προϊόντων. Η υγιής διεθνοποίηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας 
αποτελεί μονόδρομο στην προσπάθεια για ανάταξη της εθνικής οικονομίας και την εισαγωγή 
πλούτου, που θα εισφέρει στην υλοποίηση επενδύσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό ένα πολύ βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη εξαγωγικής 
δραστηριότητας είναι το διαδίκτυο. Πρόκειται πλέον για έναν αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο 
προβολής και προώθησης των προϊόντων μιας επιχείρησης στις διεθνείς αγορές. 

Τα στελέχη της Google, με την μεγάλη τους εμπειρία, τα οποία είναι σήμερα μαζί μας, θα μας 
δείξουν μέσα από εφαρμοσμένα παραδείγματα και κατάλληλες τεχνικές, πως μπορεί μια 
επιχείρηση, και ειδικά μια μεταποιητική επιχείρηση, να επιβιώσει σε ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον. 

Για τον  Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος η αποψινή απαρχή συνεργασίας του με την 
Google είναι πολύ σημαντική για τον ίδιο και εξαιρετικά ωφέλιμη για τα μέλη του, αφού  είμαι 
βέβαιος ότι μετά την λήξη της αποψινής συνάντησης εργασίας θα είμαστε σε θέση να 
γνωρίζουμε πως το διαδίκτυο μπορεί να μας βοηθήσει στην αύξηση του κύκλου εργασιών και 
κερδοφορίας των επιχειρήσεων μας, στο πως  μπορούμε να επιτύχουμε χαμηλότερο κόστος 
στις πωλήσεις και στη διευθέτηση των παραγγελιών μας, στο πως μπορεί να γίνει ευκολότερη 
η δικτύωση και οι σχέσεις με τους πελάτες μας και τους μεσάζοντες, και, τέλος, πως 
μπορούμε να αυξήσουμε το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών μας. 
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Κυρίες και Κύριοι, 

Ευχαριστώ για άλλη μια φορά την Google και τα στελέχη της και ευελπιστώ ότι η σημερινή 
εκδήλωση είναι μόνο η αρχή για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος να κάνουν περισσότερες και αποδοτικότερες εξαγωγές μέσω 
του διαδικτύου. 

Εύχομαι καλή επιτυχία στην αποψινή εκδήλωση.   

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 


