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Dear members and friends,
During the past years
HEDA has been working
consistently to strengthen its local footprint. The
Association relentlessly
continues its cooperation
with the Hellenic - Dutch
community strengthening
the entrepreneurial relation between the two countries, in the midst of a long
lasting and on-going social
and financial crisis. Despite the harsh measures that have
been and that are still being imposed on the country, despite
the austerity measures implemented and despite the uncertainty that overwhelmed business plans and decisions,
HEDA as well as the Embassy continue to undergo and lead
initiatives with the objective to strengthen the economy of
the country and the greek entrepreneurship.
One such initiative is Orange Grove and I am happy to hear
of the continuous activities and support it offers to Greek
start-ups. Indicatively, I would like to refer to two of its recent
activities, one of which was the 3-day Agri-Food Masterclass
on Entrepreneurship held in Patras and that provided training
on agribusiness in cooperation with the Wageningen University,
and to the Orange Grove Squeeze #11 competition that
provided 25 k euro in funds to 2 start-ups that stood out with
their impressive, innovative business ideas to an international
panel of experts.
As we approach the end of the year, we understand that we
are on the onset of a new era for the Greek economy returning
to positive growth rate. This indisputable fact compels us
to continue looking towards Greece as a country with great
potential, stemming from its geographic position- either as a
global hub or as a tourist destination-, its natural resources
and of course its talented and highly capable human capital.
Each step forward will be stronger than the one proceeding, as
we move forward to rebuild the basis of the economy. In the
context of this positive turnaround, I would like to welcome all
new members and to invite all members of the Hellenic-Dutch
community to actively participate in HEDA, so that together
we can continue to support our country, to be a building block
helping Greece to design a path to sustainable growth for today
and for the future generations.

Τα τελευταία χρόνια, ο Σύνδεσμός μας εργάζεται μεθοδικά και
με συνέπεια ώστε να ενισχύσει το αποτύπωμά του σε τοπικό επίπεδο. Παρά τη συνεχιζόμενη κοινωνικο-οικονομική κρίση που
αντιμετωπίζει η χώρα μας, τα σκληρά μέτρα που επιβλήθηκαν
και εξακολουθούν να ισχύουν στην Ελλάδα και το κλίμα αβεβαιότητας που σάρωσε επιχειρηματικά πλάνα και αποφάσεις, ο
Σύνδεσμος συνεχίζει αδιάκοπτα τη συνεργασία του με την ελληνο-ολλανδική κοινότητα, ενδυναμώνοντας τους επιχειρηματικούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες. Τόσο ο Σύνδεσμος
όσο και η Πρεσβεία συνεχίζουν να αναλαμβάνουν πολύτιμες
πρωτοβουλίες-κλειδιά για την ενδυνάμωση της οικονομίας της
χώρας μας και της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Μια τέτοια πρωτοβουλία αποτελεί το Orange Grove, του οποίου
η συνεχής δραστηριότητα και αδιάλειπτη υποστήριξη προς ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, με χαροποιεί ιδιαίτερα. Ενδεικτικά, αναφέρω μερικές από τις πρόσφατες δράσεις του, όπως
το εκπαιδευτικό τριήμερο Masterclass για τον αγρο-διατροφικό
τομέα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο του Wageningen, και το διαγωνισμό the
Squeeze#11 που φιλοξενήθηκε στο Orange Grove και προσέφερε βραβεία συνολικής αξίας 25.000 ευρώ σε 2 νεοφυείς επιχειρήσεις, που εντυπωσίασαν με τις καινοτόμες επιχειρηματικές
τους ιδέες τη διεθνή επιτροπή εμπειρογνωμόνων του διαγωνισμού.
Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της χρονιάς αντιλαμβανόμαστε ότι ξεκινά μια νέα εποχή για την ελληνική οικονομία, η οποία
αναμένεται να διαγράψει μία θετική τροχιά ανάπτυξης. Υπό
αυτό το αδιαφιλονίκητο πρίσμα θα παραμείνουμε με το βλέμμα
στραμμένο στην Ελλάδα καθώς η χώρα διαθέτει τεράστιες δυνατότητες που απορρέουν είτε από τη γεωγραφική της θέση - ως
παγκόσμιου κόμβου και τουριστικού προορισμού - αλλά και από
τους φυσικούς της πόρους και φυσικά το ανθρώπινο κεφάλαιο,
που διαθέτει μοναδικές ικανότητες, ταλέντο και μεράκι.
Και καθώς προχωράμε με στόχο την ανασυγκρότηση της οικονομικής και παραγωγικής βάσης, κάθε βήμα προς τη νέα εποχή
που ξεκινά για τη χώρα μας πρέπει να είναι απόλυτα σταθερό και
εξαιρετικά ισχυρό, ώστε να δημιουργηθούν οι καλύτερες βάσεις για το μέλλον. Στο πλαίσιο, επομένως, μιας τέτοιας θετικής
εξέλιξης, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω όλα τα νέα μέλη μας
και να απευθύνω πρόσκληση προς τα μέλη της ελληνο-ολλανδικης κοινότητας να αγκαλιάσουν το Σύνδεσμό μας, ώστε όλοι
μαζί να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη χώρα μας, να αποτελούμε
το δομικό λίθο που θα βοηθήσει την Ελλάδα να χαράξει μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης σήμερα και για τις επόμενες γενιές.

We look towards the future with determination and optimism
for the benefit of the Hellenic-Dutch business community, for
the greek economy and for the welfare of society.

Προσβλέπουμε με αισιοδοξία στο μέλλον της χώρας, επ’ ωφέλεια της ελληνο-ολλανδικής επιχειρηματικής κοινότητας, της
ελληνικής οικονομίας και της ευημερίας του κοινωνικού συνόλου.

Wishing a happy, healthy and prosperous new year,

Με τις καλύτερες ευχές μου για μία χαρούμενη και δημιουργική
νέα χρονιά, με υγεία, τύχη και ευημερία!

Konstantinos Maggioros
Chairman of the Board of HeDA
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Αγαπητά Μέλη και Φίλοι,

Κωνσταντίνος Μαγγιώρος
Πρόεδρος Δ.Σ. HeDA

Ένα πρότυπο Εταιρικής Υπευθυνότητας

A model of Corporate Responsibility

Η Εταιρική Υπευθυνότητα της INTERAMERICAN στην πράξη άνοιξε,
ουσιαστικά, τον δρόμο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά για τον αναπροσδιορισμό του κοινωνικού ρόλου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η Εταιρεία,
από το 2003 με το οργανωμένο σχέδιο πρωτοβουλιών «Πράξεις Ζωής» και
με δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της σε θεσμικούς φορείς και
οργανισμούς για την υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και με τακτική έκθεση αναφοράς από το 2008 σύμφωνα με τα πιο εξελιγμένα πρότυπα
λογοδοσίας, υπήρξε πρωτοπόρος στον ασφαλιστικό κλάδο, με υποδειγματική
πρόοδο ενσωμάτωσης της Ε.Κ.Ε. στην εταιρική στρατηγική.
H INTERAMERICAN, μέσα από τις δραστηριότητες και λειτουργίες, προβάλλει
τις αξίες που πρεσβεύει ως ασφαλιστικός οργανισμός: τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη, την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την απόδοση, τον
επαγγελματισμό και τη συνέπεια.
Στόχο της Εταιρείας αποτελεί η σταθερή συμβολή της
στην εθνική οικονομία, στην ευημερία του κοινωνικού
συνόλου και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για
όλους τους stakeholders. Παράλληλα, η ανάπτυξη της
κουλτούρας για την υπευθυνότητα στο σύνολο των εργαζομένων και συνεργατών αποτελεί βασική επιδίωξη,
ώστε να επιτυγχάνεται:
• η εδραίωση της κοινωνικής αποδοχής της Εταιρείας,
• η ενδυνάμωση της εταιρικής συνοχής,
• η δημιουργία μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής
προοπτικής.

The Corporate Responsibility of INTERAMERICAN essentially paved
the way for redefining the social role played by insurance firms in the
Greek insurance market. Since 2003, through ‘Actions of Life’, an organized plan of initiatives, with commitments deriving from its participation in institutional bodies and organizations for responsibility and
sustainable growth, and with a regular report published since 2008 in
accordance with the most advanced accountability standards, INTERAMERICAN has been a trailblazer in the insurance sector, with exemplary progress of incorporating CSR into its corporate strategy.
Through its activities and operations, INTERAMERICAN exemplifies
the values it has adopted as an insurance organization: transparency, fairness, teamwork, cooperation, performance, professionalism and consistency.
The goal of the Company is to continuously contribute to the national economy, the prosperity of
society as a whole and the creation of added value
for all stakeholders. At the same time, the cultivation of a culture of responsibility for all its employees and associates is a key pursuit in order to:
• establish the Company’s social acceptance;
• strengthen corporate cohesion;
• create long-term business prospects.

Από τη Στρατηγική στις Πρακτικές Υπευθυνότητας
Στην εξέλιξη του σχεδίου υπευθυνότητας “Πράξεις
Ζωής” της INTERAMERICAΝ συνεκτιμώνται, διαχρονικά,
ως βασικές παράμετροι:
• οι επιταγές των διεθνών και τοπικών οργανισμών για
την αειφόρο ανάπτυξη και υπευθυνότητα,
• η συνάφεια των πρακτικών κοινωνικής 			
υπευθυνότητας με το επιχειρησιακό 		
αντικείμενο,
• η ανταπόκριση στις ανάγκες της εταιρικής
κοινωνίας των εργαζομένων,
• η διάρκεια της συνεργασίας με έγκυρους,
αξιόπιστους και αναγνωρισμένους για το κοινωνικό		
και περιβαλλοντικό έργο τους φορείς και οργανώσεις
• η διασπορά των ενεργειών σε πληθυσμούς αποδεκτών με 			
διαφορετικές ανάγκες (παιδιά, ηλικιωμένα άτομα, περιθωριοποιημένες
ομάδες κ.ά.).
Οι κύριοι θεματικοί άξονες, στη βάση των οποίων αναπτύσσονται οι “Πράξεις Ζωής”, είναι η Φροντίδα για την Υγεία, η Αντιμετώπιση Κινδύνων, η
Αρωγή Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, η Υποστήριξη του Πολιτισμού & της
Παιδείας και η Προστασία του Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο του σχεδίου,
η INTERAMERICAN επικαιροποιεί τους στόχους της εστιάζοντας σήμερα,
μεταξύ άλλων:
- στην ενίσχυση των χρηματοοικονομικών γνώσεων και την υποστήριξη του
«χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού»,
- στην ανταπόκρισή της στις επιτακτικές ανάγκες της κοινωνίας που έχει
προκαλέσει η μακρά οικονομική και κοινωνική κρίση, με παροχές υγείας σε
ευπαθείς ομάδες και με πρωτοβουλίες αλληλεγγύης,
- σε ενέργειες υποστήριξης της πολιτισμικής κληρονομιάς, ως
«εθνικού προϊόντος»,
- στην υποστήριξη της πρακτικής εξάσκησης και απασχόλησης των νέων
ανθρώπων, καθώς και στην ενθάρρυνση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας
- στην ενίσχυση των διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου των
περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων, με συνεχή ενσωμάτωση στις
ασφαλιστικές προτεραιότητες των κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν
από την κλιματική αλλαγή.

From Strategy to Practice
The ‘Actions of Life’ responsibility plan of INTERAMERICAN has evolved over time with the following key parameters in mind:
• the dictates of local and international
organizations for sustainable growth
and responsibility;
• the relationship between social responsibility
practices and the object of business;
• the satisfaction of the needs of the corporate
community of employees;
• the ongoing cooperation with acclaimed, reliable
bodies and organizations whose social and envi
ronmental work has been recognized;
• the dissemination of actions to recipients facing
different needs (children, the elderly,
marginalized groups, etc.).
The key thematic axes around which ‘Actions of Life’ are developed
include Healthcare, Addressing Risks, Aid for Socially Vulnerable
Groups, Support for Culture & Education, and Environmental Protection. In the context of the plan, INTERAMERICAN is continuously
updating its goals, currently focusing, among others, on:
- boosting financial knowledge and supporting ‘financial literacy’;
- satisfying the crucial social needs caused by the long-lasting
economic and social crisis, with health provisions for vulnerable
groups and solidarity initiatives;
- supporting our cultural heritage as a “national product”;
- supporting the practical training and employment of young persons
and encouraging start-up entrepreneurship;
- strengthening procedures for the evaluation and control of environmental and social risks, with continuous incorporation of risks and
opportunities resulting from climate change in its insurance
priorities.
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Ambassador
Caspar
Veldkamp
with the winner
Eleni Gogou
from NFA

Ελληνικές νεοφυείς
επιχειρήσεις
εκπαιδεύονται σε
θέματα αγροβιομηχανίας
από Ολλανδούς
εμπειρογνώμονες
του Πανεπιστημίου
Wageningen
Φέτος το ετήσιο εργαστήρι για την επιχειρηματικότητα στον
αγροδιατροφικό τομέα έλαβε χώρα στην Πάτρα, μεταξύ 3 και 5
Νοεμβρίου. Συνολικά 18 (start-ups) από τον συγκεκριμένο τομέα επελέγησαν να συμμετάσχουν στο τριήμερο Masterclass,
το οποίο τις βοήθησε να επεξεργαστούν την επιχειρηματική τους
πρόταση, να καλλιεργήσουν επιχειρηματικές δεξιότητες, να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες, να δικτυωθούν
και να διερευνήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή και η διεθνής αγορά. Το τριήμερο σεμινάριο έκλεισε το
βράδυ της Κυριακής με μια διαγωνιστική διαδικασία στην οποία

6

Greek start-ups
trained on agribusiness
by Dutch experts
from Wageningen
University
The annual rotating Agri-Food Masterclass on Entrepreneurship
was held this year in Patras, from 3 to 5 November. In total, 18
start-ups with activities in the fields of agri-food were selected
to participate. The 3-day Masterclass achieved training start-ups
to work on their business propositions, develop entrepreneurial
skills, optimize their business ideas, network and explore the business possibilities within the European and world market. The masterclass was concluded Sunday evening in a pitching competition:
three selected start-ups competed against each other and Natural
Food Additives was selected by a jury as the winner. Afterwards
there was a networking event where all start-ups showcased their
business models in an informal setting and for a diverse audience,
including Ambassador Caspar Veldkamp. The Masterclass is initiated and supported by the Netherlands Embassy in Athens and

συμμετείχαν τρεις επιλεγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις και την κριτική
επιτροπή να ανακηρύσσει νικήτρια τη Natural Food Additives. Επιπλέον,
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση δικτύωσης στη διάρκεια της οποίας όλες
οι start-ups παρουσίασαν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, σε άτυπο
πλαίσιο ενώπιον κοινού, παρουσία και του Πρέσβη των Κάτω Χωρών,
κ. Caspar Veldkamp.
Το εργαστήρι τύπου Masterclass ξεκίνησε ως κοινή πρωτοβουλία που
υποστηρίχθηκε από την Πρεσβεία των Κάτω Χωρών στην Ελλάδα και
τον οργανισμό StartLife που εδρεύει στο Wageningen. Φέτος οι τοπικοί
συνδιοργανωτές ήταν η θερμοκοιτίδα Orange Grove Πατρών, το Επιστημονικό Πάρκο της Πάτρας και ο κόμβος καινοτομίας Aroma Hub.
Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στην Ελένη Γώγου της νεοφυούς
επιχείρησης Natural Food Additives. Η NFA είναι μια b2b start-up με
εξειδίκευση στην εκχύλιση βιοδραστικών ουσιών από βότανα βιολογικής καλλιέργειας και διάφορα υπο-προϊόντα. Στόχος της εταιρείας
είναι η μεταφορά τεχνολογιών αιχμής και η παροχή λύσεων μηχανικής σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων. Ως νικήτρια
του Masterclass, η κα Γώγου θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει στο
πρόγραμμα υποστήριξης του οργανισμού StartLife στο Wageningen, διάρκειας 4-6 εβδομάδων, όπου και θα παρακολουθήσει σεμινάρια αλλά
και θα λάβει εξατομικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση. Το εισιτήριο
μετ’ επιστροφής για τη μετάβασή της στις Κάτω Χώρες προσέφερε το
Orange Grove της Αθήνας. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η
Natural Food Additives θα μπορέσει να συμμετάσχει το 2018 στην εκδήλωση F&A όπου συναντώνται επενδυτές και νεοφυείς επιχειρήσεις
του αγροδιατροφικού τομέα.
“Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να γίνει ακόμη μεγαλύτερος παραγωγός λαχανικών για την Ευρώπη και πέραν αυτής”, δήλωσε ο Πρέσβης των Κάτω
Χωρών Caspar Veldkamp. “Χρειάζεστε όμως μια ώθηση καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας ώστε να φτάσετε εκεί. Εμείς διαθέτουμε την εμπειρογνωμοσύνη που χρειάζεστε για αυτήν την ώθηση και με χαρά θα μοιραστούμε τη γνώση. Υπάρχει πολύ ταλέντο στην Ελλάδα - θεωρώ σημαντικό
να καλλιεργείται και να υποστηρίζεται”.
Καθώς το Masterclass για τον αγροδιατροφικό τομέα αποτελεί ετήσιο
θεσμό, το επόμενο θα λάβει χώρα στην Κρήτη το 2018.

the Wageningen-based organization StartLife. This
year the local co-organizers were incubator Orange
Grove Patras, Patras Science Park and Aroma Innovation Hub. The first prize was won by Eleni Gogou
from start-up Natural Food Additives. NFA is a business-to-business start-up specializing in extracting bioactive compounds from organically cultivated
herbs and different crop by-products. NFA aims to
transfer cutting-edge innovations and engineering
solutions to food producing SMEs. As winner of the
Agri-Food Masterclass, Eleni Gogou gets the opportunity to participate in the incubation program of
StartLife in Wageningen for 4-6 weeks, where she will
follow seminars and receive individual mentoring and
support. A free return flight ticket to the Netherlands
will be provided by Orange Grove Athens. Last but not
least, Natural Food Additives will have the possibility
to participate in the pitching event at the 2018 edition
of F&A Next – an event where investors and agri-food
start-ups meet.“Greece has the potential to become
a much larger vegetable producer for Europe and beyond”, says Ambassador Caspar Veldkamp. “But you
need a boost in innovation and entrepreneurship to get
there. We have the expertise available for such a boost
and are happy to share our knowledge. There is much
talent in Greece and I believe it is important to nurture
such talent”. As the Agri-Food Masterclass is an annual and rotating event, the 2018 edition is scheduled
to take place in Crete.
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Orange Grove

25.000 ευρώ
8 νεοφυείς
επιχειρήσεις
4 κριτές
2 νικητές:
αυτό είναι
το Squeeze!
8

Στις 23 Νοεμβρίου τρέχοντος έτους, το Orange Grove, η θερμοκοιτίδα νεοφυών
επιχειρήσεων που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Πρεσβείας των Κάτω
Χωρών, διοργάνωσε για 11η συνεχή φορά το διαγωνισμό The Squeeze. Έτσι,
στη διάρκεια μιας δυναμικής διαδικασίας, οκτώ φιλόδοξοι επιχειρηματίες οι
οποίοι φιλοξενούνται στο Orange Grove, έλαβαν το λόγο, αναπτύσσοντας από
βήματος τις δικές τους καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες ενώπιον επιτροπής
διεθνών εμπειρογνωμόνων εγνωσμένου κύρους.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής, η Hella Hueck (δημοσιογράφος του επιχειρηματικού/ οικονομικού ρεπορτάζ), ο Άγγελος Αγγέλου (ιδρυτής των εταιρειών
Angelou Economics & International Accelerator), ο Philipp Brinkmann (επιχειρηματίας) και ο Μάρκος Βερέμης (συνιδρυτής του Upstream), έθεσαν κρίσιμα
ερωτήματα προς τους υποψήφιους, αναδεικνύοντας ως τελικούς τυχερούς
νικητές δυο διαγωνιζόμενους. Το πρώτο βραβείο και ποσό €15.000, έλαβε η
FOODAKAI (http://www.foodakai.com/), νεοφυής επιχείρηση (start-up) η οποία
παρέχει αναλυτικά δεδομένα περί ανακαλούμενων τροφίμων σε πραγματικό
χρόνο σε εταιρείες τροφίμων, προκειμένου εκείνες με τη σειρά τους να αξιολογήσουν τον κίνδυνο που διατρέχουν τα δικά τους προϊόντα. Το δεύτερο βραβείο,
αξίας €10.000, δόθηκε στην εταιρία kontolixima.gr (https://lnkd.in/dXvj6kA), μια
online πλατφόρμα που διευκολύνει την αγορά «κοντολήξιμων» προϊόντων, δηλ.
προϊόντων των οποίων η ημερομηνία λήξης πρόκειται να εκπνεύσει άμεσα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Squeeze και το Orange Grove, επισκεφθείτε το νέο τους ιστότοπο στη διεύθυνση: https://orangegrove.eu/

The Squeeze #11

25.000 euros
8 start-ups
4 judges
and 2 winners:
that’s the
Squeeze!

On November 23, the 11th edition of the Squeeze was held at Orange
Grove – the start-up incubator initiated by the Netherlands Embassy.
During this fast-paced and full-of-energy pitching competition, 8
ambitious Orange Grove entrepreneurs took the stage to present their
innovative business ideas to an international panel of experts.
Jury members Hella Hueck (business journalist), Angelos Angelou (Founder of Angelou Economics and International Accelerator), Philipp Brinkmann
(entrepreneur and businessman) and Marco Veremis (co-founder of Upstream) asked critical questions and selected the two lucky winners. The
first prize of €15.000 was won by FOODAKAI (http://www.foodakai.com/), a
start-up that provides food companies live and sophisticated data for food
recalls in order to help them perform risk assessments for their products.
The second prize of €10.000 was won by kontolixima.gr (https://lnkd.in/dXvj6kA), an online platform for offering and buying ‘kontolixima’ products;
products near their expiration date.

Learn more about the Squeeze and Orange Grove on their new website:
https://orangegrove.eu/
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Women in Business

Vitabroad | Health Tourism in Greece

Katerina
Exakoustidou
Co-founder
of Vitabroad

Ονομάζομαι Εξακουστίδου Κατερίνα και είμαι co-founder της
Vitabroad | Health Tourism in Greece. Η εταιρεία ιδρύθηκε στα
τέλη του 2014 με σκοπό να προσφέρει πακέτα ιατρικού τουρισμού σε διεθνείς ασθενείς. Όραμά μας είναι να καθιερώσουμε
την Ελλάδα ως έναν από τους κορυφαίους ιατρικούς προορισμούς παγκοσμίως.
Στόχος μας είναι η παροχή μίας μοναδικής εμπειρίας μέσω εξατομικευμένων σχεδίων θεραπείας βασισμένων στις ανάγκες του
κάθε πελάτη. Συγκεκριμένα, η Vitabroad επιλέγει τις αποδοτικότερες, οικονομικά και ποιοτικά λύσεις με αποτέλεσμα οι ασθενείς να λαμβάνουν υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες. Για
την επίτευξη του στόχου διαθέτουμε ένα ευρύ δίκτυο παροχών
υγειονομικής περίθαλψης σε όλη τη χώρα.
Λόγω του ότι ο ιατρικός τουρισμός είναι κάτι νέο στην Ελλάδα,
παρ’ όλο που πληθώρα χωρών έχει ήδη αναπτύξει τη βιομηχανία
με σημαντικά έσοδα στην οικονομία τους - η Vitabroad εντάχθηκε στο δίκτυο του Orange Grove ως μία εταιρεία με καινοτόμο
χαρακτήρα.
Η σύνδεση με το Orange Grove είχε σημαντικά θετικό αντίκτυπο
στην πρόοδο της εταιρείας μας. Ενδεικτικά, θα αναφερθώ στη
δημοσιότητα που έλαβε η εταιρεία δίνοντας συνεντεύξεις σε
διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δικτύωση με επαγγελματίες του χώρου, σεμινάρια και events, σύνδεση με εταιρείες εντός
και εκτός της χώρας που βοήθησαν τόσο στο validation της ιδέας
όσο και στην ουσιαστική επιχειρηματική της δραστηριότητα, καθώς και την πολύτιμη οικονομική στήριξη μέσω του διαγωνισμού
«The Squeeze».
Η εταιρεία μας αυτή τη στιγμή ήδη εξυπηρετεί διεθνείς ασθενείς,
ενώ πρόσφατα ανακοινώσαμε τη συμμετοχή του κ. Γεώργιου
Κώτσαλου στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Στόχος μας είναι
το 2018 να προσελκύσουμε συνεργασίες στις χώρες-στόχους οι
οποίες θα εξασφαλίσουν σημαντική ροή διεθνών ασθενών και
θα μας οδηγήσουν στο επόμενο βήμα.
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My name is Katerina Exakoustidou and I am the co-founder of
Vitabroad | Health Tourism in Greece. The company was officially
established at the end of 2014 in order to offer medical travel
plans to international patients. Our vision is to establish Greece
as one of the top medical tourism destinations worldwide. Our
main goal is to offer a unique experience to our clients by offering them personalized medical travel plans based on their needs.
More specifically, Vitabroad chooses the most cost effective and
qualitative solutions in order international patients to enjoy high
quality healthcare services. In order to achieve this, we have
established collaborations with different healthcare providers
all over Greece. Due to the fact that Greece has not yet developed medical tourism industry - although a plethora of countries
around the world have achieved this, thus enjoying economic
benefits - Vitabroad entered Orange Grove as an innovative company. Orange Grove offered a significant positive impact to our
company’s progress; publicity through media, connection with
professionals, seminars and events, connections with companies
within and outside of Greece that helped us not only to validate
the idea, but also in the core business progress as well as the
invaluable financial support through “The Squeeze” contest. Our
company has already served international patients and we have
currently announced the entry of Mr. George Kotsalos as strategic partner into the company’s shareholding structure. Our goal
in 2018 is to attract partnerships in the target countries that will
ensure a significant flow of international patients and will take us
to the next step.
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Travel to
Amsterdam
on the
same day!

Are you a Business Traveller who wishes to travel to Amsterdam on the same day?
KLM now offers an early morning flight from Athens to Amsterdam, and a late evening return flight, just perfect for you!
During the period between 29 October 2017 to 24 March 2018, with the exclusion of the period between 8 January 2018 and 16 February 2018,
KLM will operate an additional daily flight from Athens.
Flight details: The aircraft is a Boeing 737-700 with a seating capacity of 142 seats with both Business and Economy Class.
Departure from Athens at 06.00am and arrival in Amsterdam at 08.30am
Departure from Amsterdam at 20.55pm and arrival in Athens at 01.10am (next day)
Είστε επιχειρηματικός ταξιδιώτης που επιθυμεί να ταξιδέψει στο Άμστερνταμ την ίδια μέρα;
Η KLM προσφέρει πτήση νωρίς το πρωί από Αθήνα προς Άμστερνταμ και πτήση επιστροφής αργά το βράδυ, ιδανική για εσάς!
Κατά την περίοδο από 29 Οκτωβρίου 2017 έως 24 Μαρτίου 2018, με εξαίρεση την περίοδο μεταξύ 8 Ιανουαρίου 2018 και 16 Φεβρουαρίου 2018,
η KLM θα πραγματοποιεί μία επιπλέον καθημερινή πτήση από την Αθήνα.
Λεπτομέρειες πτήσης: Το αεροσκάφος είναι Boeing 737-700 με χωρητικότητα 142 θέσεων
με Διακεκριμένη και Οικονομική θέση.
Αναχώρηση από Αθήνα στις 06.00 π.μ.
και άφιξη στο Άμστερνταμ στις 08.30 π.μ. τοπική ώρα.
Αναχώρηση από το Άμστερνταμ στις 20.55 μ.μ.
και άφιξη στην Αθήνα στη 01.10πμ
(την επόμενη μέρα), τοπική ώρα.

GEORGE
ZERMAS
Sales
Manager
Greece
& Cyprus

Iam

delighted to share with
you the news about the extension of our second daily KLM flight to Amsterdam throughout the year enabling the Business Traveller
the option of same day trip. On another tone,
we have also initiated a project called ‘One
for You’ which aims to better understand
and meet the needs and expectations of our
corporate customers by providing a direct
contact with our Management. As a matter
of fact, effective immediately, you, our high
value travellers, will also be able to write directly to me George.Zermas@klm.com even
to simply share a travel feedback or suggest a service improvement. Wish to thank
you in advance for investing your time in this
relationship and certainly looking forward
to realizing the project the soonest.

Χαίρομαι που μοιράζομαι μαζί σας τα νέα σχετικά με την επέκταση της δεύτερης καθημερινής πτήσης της KLM προς Άμστερνταμ
καθ‘ όλη τη διάρκεια του έτους, δίνοντας τη δυνατότητα στον επιχειρηματικό ταξιδιώτη να ταξιδέψει στο Άμστερνταμ αυθημερόν.
Επιπλέον, έχουμε εισαγάγει μία νέα πρωτοβουλία, το ‘One for You’, στοχεύοντας στην καλύτερη κατανόηση και ικανοποίηση των
αναγκών και των προσδοκιών των εταιρικών μας πελατών παρέχοντας άμεση επαφή με τη Διοίκησή μας. Στην πραγματικότητα, με
άμεση ισχύ, εσείς, οι σημαντικοί επιβάτες μας θα μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας σε μένα στο George.Zermas@klm.com ακόμη
και απλά να μοιραστείτε ένα σχόλιο για το ταξίδι σας ή να προτείνετε βελτίωση των υπηρεσιών μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
εκ των προτέρων για τη σχέση εμπιστοσύνης κι ελπίζω στην επικοινωνία μεταξύ μας.
Γεώργιος Ζέρμας
Διευθυντής Πωλήσεων Air France KLM, Ελλάδας και Κύπρου
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The easiest way to reward your company
BlueBiz is the corporate benefits programme from AIR FRANCE, KLM and Delta Air Lines. Once you sign up for free, your company can
start earning Blue Credits on flights with AIR FRANCE, KLM, Delta Air Lines and our partner airlines.Every time you book a business
trip with AIR FRANCE, KLM, Delta Air Lines or our partner airlines, your company earns Blue Credits. Members of our frequent flyer
programmes, Flying Blue or SkyMiles will also earn Miles at the same time. Register free at bluebiz.com
Ο ευκολότερος τρόπος επιβράβευσης της επιχείρησής σας.
Το BlueBiz είναι το εταιρικό πρόγραμμα παροχών της Air France, KLM και Delta Air Lines. Μόλις εγγραφείτε δωρεάν, η εταιρεία σας αρχίζει
και κερδίζει Blue Credits για κάθε επαγγελματικό ταξίδι με πτήσεις Air France, KLM, Delta Air Lines και τους αεροπορικούς εταίρους μας.
Επιπλέον, παράλληλα με το Blue Biz, τα μέλη των προγραμμάτων προνομίων Flying Blue και SkyMiles κερδίζουν ταυτόχρονα Μίλια.
Εγγραφείτε δωρεάν στο bluebiz.com
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H Coral A.E.
φέρνει το σήμα Shell στην Κύπρο
Η Coral Energy Products Cyprus Ltd, θυγατρική της Coral A.E. ξεκινάει τη λειτουργία πρατηρίων με το εμπορικό σήμα Shell στην Κύπρο.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Κύπρο από τον Ιανουάριο του 2017 μετά την εξαγορά της Lukoil Cyprus Limited από την Coral A.E. η
οποία κατέχει τα δικαιώματα χρήσης του σήματος Shell για την Ελλάδα και τη Σερβία.
Ήδη η εταιρεία λειτουργεί 6 πρατήρια με το σήμα Shell στις περιοχές της Λεμεσού και Λευκωσίας και μέσα στους επόμενους μήνες θα
συνεχίσει ενεργά την αλλαγή σημάτων και στα υπόλοιπα πρατήρια με τα οποία συνεργάζεται.
Ο Γιώργος Χατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Coral A.E. δήλωσε, «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να προσφέρουμε στον
Κύπριο καταναλωτή τα κορυφαία καύσιμα της Shell και την παγκόσμια τεχνογνωσία στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Η συνεχής
καινοτομία σε συνδυασμό με την υποστήριξη ενός εύρωστου Ομίλου, αποτελούν έναν μοναδικό συνδυασμό για την ανάπτυξή μας. Στόχος
της εταιρείας είναι να μεγαλώσει με στοχευμένες επενδύσεις και ανάπτυξη σε όλο το νησί με νέα πρατήρια σε κεντρικά σημεία μέσα από
τα οποία θα μπορεί να εξυπηρετεί σωστά και γρήγορα τους πελάτες».

Coral A.E.
introduces the Shell brand in Cyprus

Rijk Zwaan
σπόροι κηπευτικών
υψηλής ποιότητας

Το 2017 ήταν για την εταιρία Rijk Zwaan Hellas, θυγατρική του Ολλανδικού σποροπαραγωγικού οίκου Rijk Zwaan,
μια πολύ δραστήρια
χρονιά. Στη νέα ιστοσελίδα της εταιρίας
(www.rijkzwaan.gr),
που είναι στον «αέρα»
από τον Μάρτιο, μπορεί
κανείς να ενημερωθεί
για τις ποικιλίες που
τον ενδιαφέρουν, για λύσεις σε ποικίλες κοινωνικές προκλήσεις, για όλα τα νέα της εταιρίας, καθώς και να επικοινωνήσει
με την εταιρία. Η αγροτική έκθεση Agroexpo 2017 διεξήχθη τον
Μάιο στην Ιεράπετρα Κρήτης και η Rijk Zwaan Hellas συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν
όλες τις νέες ποικιλίες της εταιρίας και να ενημερωθούν σχετικά. Από τον Σεπτέμβριο διεξάγονται με μεγάλη επιτυχία εταιρικές
παρουσιάσεις σε διάφορες περιοχές της Κρήτης (Ιεράπετρα, Γούδουρας, Ψαρή Φοράδα, Άρβη, Κόκκινος Πύργος) και της Πελοποννήσου (Αμαλιάδα, Κυπαρισσία, Λεωνίδιο) για τα νέα υβρίδια
της εταιρίας, τα προϊόντα της και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τον
Οκτώβριο, στο 28ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, η εταιρεία ήταν χρυσός χορηγός της
κορυφαίας επιστημονικής εκδήλωσης του κλάδου των Οπωροκηπευτικών. Πολλοί παραγωγοί από όλη την Ελλάδα επισκέφτηκαν τον πειραματικό σταθμό της εταιρίας και όσοι επιθυμούν θα
έχουν αυτή τη δυνατότητα και στο μέλλον.
Η Rijk Zwaan Hellas υπόσχεται να συνεχίσει το ίδιο δυναμικά την
παρουσία της στον χώρο που την καταξίωσε.
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Rijk Zwaan
top quality seeds

2017 was a prolific year for Rijk Zwaan Hellas, a subsidiary
of Rijk Zwaan, the Dutch plant breeding, vegetable varieties
and seed production
company.
Our new website
(www.rijkzwaan.gr),
which has been “on
air” since March, provides ample information about varieties
offered, recommended solutions to various societal challenges,
company news along with our corporate contact details.
Rijk Zwaan Hellas took part in Agroexpo 2017, the agricultural
exhibition held in Ierapetra (Crete), with great success, thus providing all visitors an opportunity to get acquainted with all the
new varieties our company offers. Furthermore, since September, corporate presentations on our new hybrids, products and
services have been made successfully in both Crete (Ierapetra,
Goudouras, Psari Forada, Arvi, Kokkinos Pyrgos) and the Peloponnese (Amaliada, Kyparissia, Leonidio). In October the company was the golden sponsor of the 28th Congress of the Hellenic Society of Fruit and Vegetable Science, a major scientific
event for the fruit and vegetable sector. Many farmers, growers
and breeders have, in the meantime, visited the trial station of
the company, an opportunity that everyone shall also get in the
future. Rijk Zwaan Hellas is committed to continue to proceed
along a successful path in a field which has set it apart.

Coral Energy Products Cyprus Ltd, a subsidiary of Coral S.A., has begun operating retail stations under the Shell brand in Cyprus.
The company was created after the acquisition of Lukoil Cyprus Ltd in January 2017 by Coral S.A.
which is the licensee for Shell Brands International in Greece and Serbia.
Coral Energy Products Cyprus already operates six retail
stations under the Shell brand in Limassol and Nicosia.
Over the next few months, rebranding will take place at
the remaining stations working with the company
(currently under the Lukoil brand).
Coral aims to grow with targeted investments
and development throughout the island
with new well located retail stations
through which it can provide
quality service to its customers.
George Hatzopoulos,
General Manager of Coral S.A. said,
“We are pleased to be able to offer Cypriot
consumers top Shell fuels and global know-how in
product and service development.
Ongoing innovation together with the support
of a robust Group of companies make for a
unique partnership in our further growth.
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Aqua Trade

Aqua Trade

Η μεγάλη μονάδα επεξεργασίας και διανομής
όλων των τύπων φρέσκων και κατεψυγμένων
ψαριών & θαλασσινών, προσφέρει επί 50 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας στην ελληνική
αγορά και εξάγει σε πολλά σημεία της Ευρώπης.
Η Aqua Trade, μια από τις πλέον σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες στην Ελλάδα, εξυπηρετεί
όλες τις ανάγκες της απαιτητικής αγοράς των
θαλασσινών ειδών και βεβαιώνει την υψηλή
ποιότητα των αγαθών της. Πριν από 50 χρόνια, ο Γεώργιος Χατζησωτηρίου, ιδρυτής της
εταιρείας, ξεκίνησε ως ιχθυέμπορος στη Βόρεια Ελλάδα. Το 1985, οι υιοί Χατζησωτηρίου
(Αθανάσιος και Ερμόλαος) συμπράττουν, διευρύνουν και με νέο φρέσκο πνεύμα στηρίζουν
το δημιούργημα του πατέρα τους. Το 1995 η
εταιρία παίρνει τη σημερινή της μορφή. Σήμερα μαζί με το χονδρεμπόριο ψαριών και θαλασσινών (φρέσκων & κατεψυγμένων), η Aqua
Trade δραστηριοποιείται και στην επεξεργασία
γαριδοειδών (γάμπαρες, καραβίδες, γαρίδες),
εμπλουτίζοντας έτσι τις δραστηριότητές της
και αποκτώντας μια ιδιαίτερη σε αυτά εξειδίκευση. Τα προϊόντα αυτά εξάγονται ήδη στην
Ευρώπη, κυρίως στην Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία,
Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία. Η εταιρία διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 22000
και IFS. Έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε
το προϊόν που σας ενδιαφέρει, να το επεξεργαστούμε, να το συσκευάσουμε και να το παραδώσουμε στις εγκαταστάσεις σας, σύμφωνα
με τις δικές σας απαιτήσεις,
www.aquatrade.gr

The large processing & distributing unit for all
types of fresh and frozen fish & seafood, has
for 50 years offered high quality on the Greek
market and exported to many points in Europe.
Aqua Trade, as one of the now modern industrial units in Greece, serves all of the needs of
the demanding market in seafood and ensures
the high quality of its goods.
50 years ago Georgios Hatzisotiriou, the company’s founder, started out as a fish seller in
Northern Greece. In 1985, his sons, Athanasios and Ermolaos Hatzisotiriou came to collaborate, broaden and support their father’s
creation with a new fresh spirit. In 1995 the
company took the form it has today with the
name Aqua Trade S.A. Today, along with its
wholesale trade in fish and seafood (fresh and
frozen), Aqua Trade is also active in processing shrimp kinds (prawns, crayfish, shrimps),
thus enriching its activities and acquiring a
particular specialization in them. These products are already being exported to Europe, especially to Spain, Italy, France, Germany and
Great Britain. Aqua Trade is certified according to ISO 9001, ISO 22000 and IFS.
We have the ability to locate the product
which interests you, process it, package it and
deliver it to your establishment, according to
your requirements.
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Η FOODAKAI αλλάζει τον τρόπο FOODAKAI changes the way
πρόσβασης και διαχείρισης της we access and manage
πληροφορίας για την ασφάλεια food safety information
των τροφίμων
Η εταιρεία FOODAKAI έχει ως βασική αποστολή να επιτρέψει
σε όλους τους φορείς της αλυσίδας
τροφίμων να έχουν την πιο εύκολη,
επίκαιρη και αξιόπιστη πρόσβαση
σε όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για την παραγωγή ασφαλών
τροφίμων. Η εταιρεία παρέχει το
online σύστημα FOODAKAI, το
οποίο επιτρέπει την πλήρη πρόσβαση με πολύ εύκολο τρόπο σε όλη
την υψηλού επιπέδου πληροφορία
που χρειάζεται ένα στέλεχος της
ασφάλειας τροφίμων. Το σύστημα
FOODAKAI απευθύνεται σε όλες
τις εταιρείες της αλυσίδας τροφίμων, από εταιρείες που παράγουν και σερβίρουν τρόφιμα, μέχρι σούπερ μάρκετ και φορείς
πιστοποίησης.

www.foodakai.com

FOODAKAI company has the mission of delivering the right
data through sophisticated and
easy-to-use tools to help food
safety experts globally to work
towards a safer food environment.
The company provides an online
system that allows easy access to
all the global food safety information that a food company needs to
manage the risk for all the ingredients that are used in its products.
Using FOODAKAI a food company can identify the hidden and
emerging risks for all its food products in an easy, reliable and
affordable way. FOODAKAI is a valuable solution for all the
companies and organisations in the food supply chain, from
wholesalers and manufacturers to retailers and certification
bodies.
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Shipping Exhibition Posidonia 2018

The Balkans & Black Sea Cooperation Forum

Επισκεφθείτε το Ολλανδικό Περίπτερο
στην κορυφαία Διεθνή Έκθεση για τη
Ναυτιλία «Ποσειδώνια”

Visit the Holland Pavilion at the leading
international maritime exhibition
Posidonia

Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε Βαλκάνια
και Εύξεινο Πόντο

Μεταξύ 4-8 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στην Αθήνα η
διεθνής έκθεση «Ποσειδώνια». Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις για τη ναυτιλία και θεσμό με μακρά παράδοση που ανανεώνεται ανά διετία. Ως γέφυρα που ενώνει τη διεθνή ναυτιλιακή σκηνή και τους Έλληνες εφοπλιστές, προσφέρει
στους συμμετέχοντες βήμα και ενημέρωση σχετικά με τις πλέον
πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο. Στο πλαίσιο της μεγαλειώδους
έκθεσης διοργανώνονται και πολλές άλλες εκδηλώσεις, που
περιλαμβάνουν δράσεις δικτύωσης, σεμινάρια και εργαστήρια
τεχνικού περιεχομένου. Προεδρεύουν και συντονίζουν τις συνεδρίες ηγετικές προσωπικότητες του χώρου της Ναυτιλίας ενώ
στις συνακόλουθες συζητήσεις αναλύονται μείζονα ζητήματα
που απασχολούν τον κλάδο, καθώς και οι υφιστάμενες προκλήσεις και ευκαιρίες. Επίσης,
ο Έλληνας Πρωθυπουργός
κατά παράδοση κηρύσσει την
επίσημη έναρξη της έκθεσης,
παρουσία ξένων υπουργών,
Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και προσωπικοτήτων της ναυτιλίας, του εμπορίου, χρηματοπιστωτικών
φορέων κ.α.
Η εκδήλωση προσφέρει σε
σας και την επιχείρησή σας μία μοναδική ευκαιρία να διερευνήσετε σε βάθος τη ναυτιλιακή αγορά, να αποκτήσετε ειδικές
γνώσεις, να διευρύνετε το δίκτυό σας, να αναπτύξετε δημοσίως
τους στόχους και την αποστολή της εταιρίας σας και να συναντηθείτε με αντιπροσωπείες υψηλού επιπέδου, που εκπροσωπούν
διεθνείς και περιφερειακής εμβέλειας επιχειρήσεις και οργανισμούς, όπως και με διπλωμάτες και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο πρέσβης κ. Caspar Veldkamp δήλωσε ενθουσιασμένος με την προοπτική της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδώνια 2018,
όπου οι Κάτω Χώρες θα διαθέτουν και πάλι δικό τους περίπτερο
και προσέθεσε: “Δεδομένου ότι η Έκθεση αφορά τις πρόσφατες
τεχνολογικές εξελίξεις, εξοπλισμό και υπηρεσίες που συνδέονται με τη ναυτιλιακή βιομηχανία, τα Ποσειδώνια αποτελούν μια
πολύτιμη διοργάνωση που μας αφορά άμεσα. Η ναυτιλιακή παράδοση είναι σημαντική για τις Κάτω Χώρες και μέσω τέτοιων
εκδηλώσεων μπορούμε να συνεχίσουμε να καινοτομούμε στη
ναυτιλιακή βιομηχανία και να συμβάλουμε στην ασφαλή ναυσιπλοΐα. Επίσης, τα Ποσειδώνια μας φέρνουν σε άμεση επαφή με
τη ολοένα διευρυνόμενη ελληνική ναυτιλιακή αγορά.”Εφόσον
επιθυμείτε να εγγραφείτε ή και να συμμετάσχετε ως ομιλητής,
χορηγός ή μέλος αντιπροσωπείας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://posidonia-events.com/

From June 4-8, the biannual international maritime exhibition

30 May-1June 2018

4-8 June 2018
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Posidonia will take place in Athens, Greece. Posidonia has long
been established as one of the major events of the shipping
industry. The event serves as a bridge between the international
shipping industry and Greek ship owners and provides
participants with a platform where the latest developments
the shipping industry has to offer are presented. Next to a
grandiose exhibition, other activities will be organized as
well, including networking events, conferences, seminars and
technical workshops. Chaired by industry leaders, there will be
lively discussions and debates on
issues, challenges and opportunities
facing the industry. Moreover, the
Greek Prime Minister traditionally
inaugurates the exhibition, in the
presence

of

foreign

ministers,

EU commissioners and leading
personalities

in

the

world

of

shipping, trade and finance, amongst others. The event provides
your company with a perfect opportunity to explore the maritime
market, gain sector-specific knowledge, broaden your network,
portray your mission and meet high-profile delegates from
international and regional businesses and organizations, as
well as diplomats and academia. Ambassador Caspar Veldkamp
is excited for Posidonia 2018 and the fact that there again will
be a Holland Pavilion: “By showcasing the latest technologies,
equipment and services for the maritime industry, Posidonia
proves to be a valuable event. This is right up our alley: the
maritime tradition is important to the Netherlands, and through
events like these, we can keep up innovating our maritime
industry and contribute to safely and sufficiently navigating the
seas. In addition, Posidonia connects us with the ever-expanding
Greek shipping market.” For registration, opportunities as
speaker, sponsor or delegate in this renowned event, please visit

Το επόμενο τακτικό διεθνές φόρουμ για τα Βαλκάνια και τον
Εύξεινο Πόντο, το Balkans & Black Sea Cooperation Forum
(BBSF), θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, όπου επί τρεις
ημέρες, 30 Μαΐου με 1η Ιουνίου, πρόκειται να αναδείξει, να
ενισχύσει και να προάγει τις οικονομικές σχέσεις, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, τη διασυνοριακή συνεργασία και τη
βιώσιμη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων
και του Εύξεινου Πόντου.
Στο πλαίσιο του φόρουμ, που αποτελεί μία ισχυρή πλατφόρμα,
συναντώνται ηγετικές προσωπικότητες του επιχειρηματικού
κόσμου και υπεύθυνοι διαμόρφωσης πολιτικής, ανταλλάσσονται απόψεις, μετατρέποντας τις ιδέες σε επιχειρηματική πράξη, ενώ προσφέρεται στις συμμετέχουσες εταιρείες
μία μοναδική ευκαιρία να αναπτύξουν την αποστολή και τα
σχέδια τους ενώπιον αντιπροσωπειών υψηλού επιπέδου
διεθνών και περιφερειακών οργανισμών, επιχειρηματικών
φορέων, διπλωματών και μελών του ακαδημαϊκού κόσμου.
Το κεντρικό θέμα που θα απασχολήσει το BBSF το 2018 είναι
η “Συνδεσιμότητα με την ΕΕ μέσω σιδηροδρομικών δικτύων,
οδικών αξόνων και ποταμίων οδών των Βαλκανίων”. Παράλληλα θα καλύψει και την τακτική του θεματολογία που
άπτεται τομέων όπως Ενέργεια l Θαλάσσιες Μεταφορές l
Ψηφιακή Οικονομία l Πολιτισμός & Βιώσιμος Τουρισμός l
Παιδεία & Καινοτομία l Πράσινη Ανάπτυξη & Κυκλική Οικονομία l Γυναίκες σε ηγετικές θέσεις.
Προκειμένου να ενισχύσει και να εμβαθύνει το διαπολιτισμικό επιχειρηματικό δίκτυο που συνδέει Βαλκάνια και Εύξεινο
Πόντο, το BBSF συμπράττει με και υποστηρίζεται από μεγάλο
αριθμό διεθνών και περιφερειακών πολιτικών, εμπορικών
και μη-κυβερνητικών οργανισμών που προέρχονται από 18
χώρες, και μία περιοχή της οποίας ο συνολικός πληθυσμός
ανέρχεται σε 370 εκατομμύρια.
Οι Κάτω Χώρες στηρίζουν την περαιτέρω προώθηση του διαλόγου σε σχέση με την πολιτική καλής γειτονίας και ενθαρρύνουν τις διαπεριφερειακές σχέσεις που αποβλέπουν στη
δημιουργία ισχυρότερου οικονομικού αποτυπώματος.
Για περισσότερες πληροφορίες, εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε ως ομιλητής, χορηγός ή σύνεδρος σε αυτό το μοναδικό
διεθνές συμπόσιο, το οποίο διαθέτει δικό του πρόγραμμα δικτύωσης B2B, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.balkansblackseaforum.org.

Identifying new business opportunities in the
Balkans and Black Sea Region
The next edition of the international rotating Balkans & Black
Sea Cooperation Forum (BBSF) takes place in Thessaloniki,
Greece. During three consecutive days, May 30th to June 1st
2018, the forum identifies, strengthens and promotes economic
relations, business opportunities, cross-border cooperation
and sustainable growth and development across the entire
Balkans and Black Sea region. This powerful platform, where
leading business and policy makers exchange views to
transform ideas into business reality, provides your company
a unique possibility to portray its mission among high profile
delegates from international and regional businesses &
organizations as well as diplomats and academia.
BBSF2018 highlights “Rail, Road, Rivers Connectivity to
the EU via Balkans region” alongside its regular topics of
Energy l Maritime & Transports l Digital Economy l Culture &
Sustainable Tourism l Education & Innovation l Green Growth
& Circular Economy l Women in leadership. To strengthen
and deepen the intercultural Balkans & Black Sea business
network, BBSF partners with and is supported by a large
number of international and regional political, commercial
as well as nonprofit organizations, reflecting a region of 18
countries and 370 million people. The Netherlands supports the
further enhancement of the dialogue for neighborhood policy
and stimulates bi-regional relations for developing stronger
economic footprints. For opportunities to participate as speaker,
sponsor or delegate in this distinctive international event with
its B2B program, refer to www.balkansblackseaforum.org.

http://posidonia-events.com/
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Did you know?
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΧΑΓΗ

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων:

Η Carglass® Ελλάδας
συμμετείχε στο Spirit
of Belron® Challenge
2017

Carglass®
Hellas in the
Spirit of Belron®
Challenge 2017

Ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη φιλανθρωπική διοργάνωση της
Belron®, μητρικής εταιρίας της Carglass®, με στόχο την υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Afrika Tikkun. Στις 22
και 23 Σεπτεμβρίου 2017, στο Eton Dorney του Λονδίνου, συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 2000 εργαζόμενοι και συνεργάτες
της Belron® από 26 χώρες, οι οποίοι συναγωνίστηκαν σε διάφορα αθλήματα.
Η διοργάνωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα του πρόεδρου
της Belron® Gary Lubner και την παρουσίαση του ποσού που συγκέντρωσαν οι χώρες του Ομίλου για την ενίσχυση του Afrika
Tikkun. Το ποσό φέτος ξεπέρασε το 1 εκ. ευρώ συμβάλλοντας
ενεργά στην προσπάθεια ανάπτυξης προγραμμάτων για βασική
φροντίδα, σίτιση, υγειονομική περίθαλψη, στέγαση και εκπαίδευση 6.500 παιδιών της Αφρικής.
Η ελληνική αποστολή απαρτιζόταν από 32 άτομα. Πέρα από εργαζόμενους της Carglass® Ελλάδας, συμμετείχαν συνεργάτες και
στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίοι συναγωνίστηκαν
στην κολύμβηση, στην ποδηλασία και στο τρέξιμο. Η Carglass®
υπηρετεί πιστά το θεσμό της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και
το αποδεικνύει έμπρακτα, με άξονα 3 βασικούς πυλώνες: τον
Τρόπο Εργασίας (Ηθική και Δεοντολογία), το Περιβάλλον, και την
Ανταπόδοση προς την Κοινωνία μέσω της εθελοντικής εργασίας, βασικές αρχές που όλοι οι εργαζόμενοι ενστερνίζονται και
εφαρμόζουν. Χορηγός στις εμφανίσεις στις ελληνικής αποστολής ήταν για ακόμη μια χρονιά η εταιρία Agraph Promotions.

The biggest charity event by Belron®, the parent company of
Carglass®, aimed at supporting Afrika Tikkun, a non-profit organisation, was crowned with success yet again this year as it
brought together, between November 22 and 23, over 2,000
staff and Belron® partners who represented 26 countries and
competed in various sports at Eton Dorney, London.
Belron® President Gary Lubner signalled the start of the event
with a warm welcome. He also announced the sum the various
countries the Group is active in had raised to support Afrika Tikkun. Actually this year’s amount was in excess of one million euros and it is bound to actively assist development and provision
of basic care, food, health services, accommodation and education for 6,500 children in Africa.
The Greek team was actually 32-strong. Carglass® Hellas personnel, joined by partners and insurance companies’ executives,
competed in swimming, cycling and running. Carglass® faithfully
serves the idea of Corporate Social Responsibility and indeed
proves that much in practice by enforcing CSR via three of its
fundamental axes, i.e. Work Ethics, Environment, and Giving
back to the Community through volunteer work, all staff subscribe to and apply such core principles.
Agraph Promotions was once again the sponsor of the Greek
team this year.
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• Παρακολουθεί και αναλύει τη γενική οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές εξελίξεις της Ολλανδίας.
• Μελετά την παραγωγή, το εξωτερικό εμπόριο και τις διεθνείς συναλλαγές της Ολλανδίας σε σχέση με την παραγωγή και το 		
εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας.
• Μελετά τις συνθήκες, συνήθειες, προτιμήσεις και απαιτήσεις των Ολλανδών καταναλωτών καθώς και τις προβλεπόμενες ή 		
διαγραφόμενες τάσεις της αγοράς σε συσχετισμό με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων.
• Βοηθά τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις με αποστολή σε αυτές καταλόγων Ολλανδών εισαγωγέων.
• Παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση για την προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων στην Ελλάδα και για την προώθηση των 		
ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό.
• Παρακολουθεί και μελετά τις τάσεις και εξελίξεις του διμερούς εμπορίου.
• Ενημερώνει την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. για τις εξελίξεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας της Ολλανδίας.
• Παρακολουθεί διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών και δημόσιων έργων, ενημερώνοντας σχετικά
την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.
• Βοηθά τις ελληνικές επιχειρήσεις για την επίλυση εμπορικών διαφορών με αντίστοιχες ολλανδικές.
• Παρέχει στους Έλληνες επιχειρηματίες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής και 			
πνευματικής ιδιοκτησίας.
• Βοηθά τους Ολλανδούς επιχειρηματίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα.
• Παρακολουθεί τις σημαντικότερες διεθνείς Εκθέσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ολλανδία.
• Συμμετέχει στις συνελεύσεις του Common Fund for Commodities.
• Συμμετέχει σε ενημερώσεις Ολλανδικών Υπουργείων αναφορικά με τις θέσεις της χώρας για ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής.
• Διοργάνωσε επιχειρηματική αποστολή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας στην Ολλανδία
τον περασμένο Ιούνιο.
• Αναρτά ενημερωτικά σημειώματα στην ιστοσελίδα:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora

EMBASSY OF GREECE IN HAGUE

The Office of Economic and Commercial Affairs:
• Monitors and analyses the general economic situation and economic developments in the Netherlands.
• Studies the production, foreign trade and international trade of the Netherlands in relation to the production and foreign
trade of Greece.
• Studies the conditions, habits, preferences and requirements of the Dutch consumer market, as well as the predicted market
trends, in relation to the competitiveness of Greek products.
• Helps Greek Exporting Companies providing them with lists of Dutch importers.
• Facilitates the attraction of foreign investment to Greece and the promotion of Greek investment abroad.
• Monitors and studies the trends and developments of bilateral trade.
• Informs the Ministry of Foreign Affairs on developments in various sectors of the Dutch economy.
• Monitors public procurement and public works tenders, informing the Ministry of Foreign Affairs.
• Helps Greek businesses to resolve commercial disputes with Dutch businesses.
• Provides Greek businesses with information on the protection of industrial and intellectual property rights.
• Helps Dutch entrepreneurs wishing to operate a company in Greece.
• Monitors the most important international exhibitions taking place in the Netherlands.
• Participates in the meetings of the Common Fund for Commodities.
• Participates in briefings by Dutch Ministries on the country’s stance on European policy issues.
• Organized a trade mission of the Athens Chamber of Commerce and Industry in the Netherlands last June.
• Posts information notes on the site:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora
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O Ελληνο-Ολλανδικός
Σύνδεσμος δίπλα στους
Έλληνες παραγωγούς

HeDA supports
Greek producers

Πλήρως ανανεωμένη, με νέες παράλληλες εκδηλώσεις και καινοτόμες
προτάσεις, η ΕΞΠΟΤΡΟΦ, δίνει ραντεβού για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά τόσο με τους επαγγελματίες του κλάδου Τροφίμων και Ποτών όσο
και με τους λάτρεις των ελληνικών γεύσεων. Η 5η ΕΞΠΟΤΡΟΦ ανοίγει
τις πόρτες της από τις 26 έως τις 29 Ιανουαρίου, στο Ολυμπιακό Κέντρο
Ξιφασκίας στο Ελληνικό, προσφέροντας μια μοναδική γαστρονομική
εμπειρία στους επισκέπτες της. Η πανελλήνια απήχηση που καταγράφει
εδώ και τέσσερα χρόνια η διοργάνωση της ΕΞΠΟΤΡΟΦ εδραιώνει τη
θέση της μεταξύ των κορυφαίων εκθέσεων Τροφίμων & Ποτών. Μικροί
παραγωγοί με τεχνογνωσία, μεράκι και όραμα και ελληνικές εταιρείες
με ισχυρή θέση τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά δίνουν
δυναμικό «παρών», αναγνωρίζοντας τη δυναμική της ΕΞΠΟΤΡΟΦ, η
οποία αποτελεί πόλο έλξης για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου
Τροφίμων και Ποτών που επιμένουν… ελληνικά.
Η 5η ΕΞΠΟΤΡΟΦ ανεβάζει ακόμη υψηλότερα τον πήχη, επενδύοντας
στην εξωστρέφεια και τις γόνιμες επιχειρηματικές συναντήσεις. Στο
πλαίσιο αυτό εγκαινιάζεται το ΕΞΠΟΤΡΟΦ CONNECT, όπου θα πραγματοποιηθούν εξατομικευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις, δίνοντας
τη δυνατότητα στους Έλληνες παραγωγούς να έρθουν σε απευθείας
επαφή με εκπροσώπους σημαντικών επιχειρήσεων της χώρας, καθώς
και των διεθνών αγορών.
Επιπλέον, η ΕΞΠΟΤΡΟΦ έχει κερδίσει επάξια τον τίτλο της γαστρονομικής γιορτής, καθώς το καταναλωτικό κοινό απολαμβάνει τέσσερις
ημέρες «πλημμυρισμένες» με ασυναγώνιστες γευστικές εκπλήξεις:
σπάνια προϊόντα, παράλληλες εκδηλώσεις με καταξιωμένους ΣΕΦ και
bartenders, σεμινάρια με κορυφαίους sommelier και διατροφολόγους,
καθώς και τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαγειρικής «GREEK CHEF
2018» σε συνεργασία με αναγνωρισμένες Λέσχες Αρχιμαγείρων.

Completely renewed, with new parallel events and innovative proposals, EXPOTROF welcomes for the fifth consecutive year food and
drink professionals as well as Greek gastronomy lovers. 5TH EXPOTROF opens its doors from January 26th to January 29th 2018, at
the Olympic Fencing Center in Hellenikon, offering a unique culinary
experience to its guests. More than 300 Greek small producers with
know-how, great products and vision, as well as Greek companies
with a strong position both in the domestic and international markets join EXPOTROF, recognizing that this leading exhibition is a pole
of attraction for all professionals in the Food and Beverage industry.
5TH EXPOTROF raises the bar even higher, investing in extroversion
and vital business meetings. During 5th Food and Drink Exhibition, EXPOTROF CONNECT will be held, where individual business
meetings will take place, enabling Greek producers to get in touch
with representatives of major companies in the country as well as
international markets. In addition, EXPOTROF visitors experience an
authentic gastronomic celebration, as they enjoy four days of tasteful
surprises: rare and unique products, parallel events with distinguished
chefs and bartenders, seminars with leading sommelier and nutritionists, as well as Panhellenic Cooking Competition «GREEK CHEF
2018» in collaboration with recognized Chefs Clubs.

5η ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2018: 26 – 29 Ιανουαρίου
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΩΡΑΡΙΟ: 26/1: 12.00 – 21.30, 27-28/1: 10.00 – 21.30, 29/1: 10.00 – 17.00
Τιμή Εισιτηρίου : 5 € (ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΩΡΕΑΝ)
www.expotrof.gr #expotrof18

5TH EXPOTROF 2018: JANUARY 26TH – JANUARY 29TH
OLYMPIC FENCING CENTER, HELLENIKON, ATHENS, GREECE
OPERATING HOURS: 26/1: 12.00 – 21.30, 27-28/1: 10.00 – 21.30, 29/1:
10.00 – 17.00
GENERAL ADMISSION:
5€ (FREE ADMISSION FOR FOOD & BEVERAGE PROFESSIONALS)
www.expotrof.gr #expotrof18
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HeDA Business Review is now available at KLM - AIR
FRANCE GOLDAIR HANDLING Lounge and in the reception
areas of 50 member companies of the Association.
Four thousand copies are forwarded to subscribers and agents in
Greece and The Netherlands.

Διαφημιστείτε στο “HeDA Business Review”
και προβάλετε την επιχείρησή σας στα μέλη μας που διαρκώς αυξάνονται!
Advertise in “Heda Business Review”
and promote your business to our members that are constantly growing!

9 reasons to join HeDA
1

Consulting services (Mentoring) for the promotion
of bilateral trade relations (Greece – Netherlands)

6

Possibility of access to professional catalogues/
surveys/statistics

2

Close cooperation with the Embassy of the Netherlands

7

Cooperation with Universities

3

Networking

8

Cooperation with other Chambers

4

Lobbying – Public relations

9

Communication with members (website, newsletter, facebook)

5

Possibility of participation of members
in trade delegations/exhibitions

This edition is supported by:
AB VASSILOPOULOS, ABN AMRO BANK, ΑΤΗΕΝΙΑΝ BREWERY, CARGLASS, CORAL, FRIESLANDCAMPINA, INTERAMERICAN
(ACHMEA), NN HELLAS, PHILIPS, UNILEVER & VIVECHROM

LOYALTY CLUB OF HEDA MEMBER TO MEMBER OFFERS
All HEDA members have the opportunity to offer their services or products, at special members’ rates, to other members of the Association.
The offers will be posted on the «Loyalty» page of our website: Loyalty Club Of Heda.
heda@otenet.gr, http://www.heda.com.gr | Facebook: www.facebook.com/hellenic.dutch.association
Become A Member: http://www.heda.com.gr/members/become-a-member

