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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την παραγωγική «ταυτότητα» της Κρήτης
προωθεί στην Ολλανδία ο Ελληνο-Ολλανδικός Σύνδεσμoς
Μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση οργανώθηκε τη Δευτέρα 17 Μαρτίου στο
συνεδριακό κέντρο της Παγκρήτιας Τράπεζας στο Ηράκλειο, με θέμα τις
δυνατότητες εξαγωγικής δραστηριότητας και ανάπτυξης σχέσεων των
επιχειρήσεων της Κρήτης με την Ολλανδική αγορά. Ήταν πρωτοβουλία του
Ελληνο–Ολλανδικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Συνδέσμου (HeDA), υπό
την αιγίδα της Ολλανδικής Πρεσβείας και με την υποστήριξη
της
Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας.
Ο κεντρικός ομιλητής κ. Γιώργος Κώτσαλος, πρόεδρος του ΕλληνοΟλλανδικού Συνδέσμου, αναφέρθηκε στην ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα
πολλών προϊόντων που παράγονται στην Κρήτη και στην προοπτική
εξαγωγής τους με τη διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων και την
ανάπτυξη διμερών εμπορικών σχέσεων. Ακόμη, ο κ. Κώτσαλος παρουσίασε
τον ρόλο που φιλοδοξεί να αναπτύξει ο Σύνδεσμος ως «γέφυρα» μεταξύ
Ελλάδος και Ολλανδίας για την πρόοδο της επιχειρηματικότητας. Άλλωστε,
ο Ελληνο-Ολλανδικός Σύνδεσμος περιλαμβάνει στα μέλη του επιχειρήσεις
ολλανδικών συμφερόντων με μεγάλο “εκτόπισμα” στην παγκόσμια και
ελληνική αγορά, που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη δημιουργία
ευκαιριών και συμπράξεων. Ενδεικτικά, στο διοικητικό συμβούλιο του
Συνδέσμου εκπροσωπούνται ισχυρές εταιρείες όπως είναι η Αθηναϊκή
Ζυθοποιία, η Philips Hellas, η Friesland Campina, η Interamerican
(Achmea), η ING, η Quality Brands Ltd, η Unilever – Ελαϊς και η Coral
(Shell).
Παρευρέθηκε και μίλησε, αναφερόμενος στο έμπρακτο ενδιαφέρον για την
ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και των συνεργασιών Ελλάδος
Ολλανδίας, ο Ολλανδός Πρέσβης στη χώρα μας κ. Jan Versteeg. Επίσης,
στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές και οι κ. Νικόλαος Μυρτάκης,
εκπρόσωπος του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου στην Κρήτη, Νικόλαος
Θωμόπουλος, του Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων της Ελληνικής
Πρεσβείας στη Χάγη, Ρήγας Κουτρουμάνος, central logistics manager του
Athenian Brewery και Αλέξανδρος Γαβριήλογλου, deputy general manager
της Euler Hermes Hellas. Την εκδήλωση παρακολούθησαν πολλοί
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη, στελέχη επιχειρήσεων
και εκπρόσωποι διαφόρων επαγγελματικών φορέων.
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