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Dear members and friends,

Η νέα χρονιά έχει ξεκινήσει δυναμικά, με το Σύνδεσμό μας να συμμετέχει
έμπρακτα σε ενέργειες και
δρώμενα που στοχεύουν
στην ενίσχυση του αποτυπώματός του στην Ελλάδα,
καθώς και στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των
δύο χωρών. Στους πρώτους
τρεις μήνες του 2018 ο
Σύνδεσμός μας συμμετείχε
για πρώτη φορά με δικό του περίπτερο στην έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ, όπου ήρθε σε επαφή με Έλληνες παραγωγούς
και τους ενημέρωσε για τις υπηρεσίες που προσφέρει στα
μέλη του καθώς και για τις ευκαιρίες ανάπτυξης εξαγωγών στην Ολλανδία. Επιπλέον, διοργάνωσε μία εντυπωσιακή εκδήλωση για την Κοπή Πίτας στο Orange Grove, όπου
ο Αντώνης Συκάρης, ένας άνθρωπος με 28χρονη εμπειρία
στην ορειβασία και την αναρρίχηση, μας ενέπνευσε όλους
να κατακτήσουμε τη δική μας κορυφή και ενθάρρυνε τις
νεοφυείς επιχειρήσεις να μην αποδυναμώνονται από τις
δυσκολίες, αλλά να τις αντιμετωπίζουν σαν προκλήσεις
για να εξελιχθούν και να γίνουν καλύτερες.
Μία από τις σημαντικότερες στιγμές του 2018 με την ευχή
να ακολουθήσουν πολλές ακόμη, ήταν η Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, όπου η Πρεσβεία των Κάτω Χωρών
σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ έδωσε βήμα στη
γυναικεία επιχειρηματικότητα, μέσα από το 12ο Διαγωνισμό The Squeeze του Orange Grove. Η πρωτοβουλία του
Orange Grove με γεμίζει με ιδιαίτερη χαρά, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα και ένα ηχηρό μήνυμα για τη δημιουργία μίας επιχειρηματικής σκηνής απαλλαγμένης από
τις διακρίσεις βάσει φύλου, μίας επιχειρηματικής σκηνής
ίσων ευκαιριών που οι πραγματικά ταλαντούχοι επιχειρηματίες αναπτύσσονται και υλοποιούν τις ιδέες τους.
Καθώς έχουμε ήδη διανύσει το πρώτο τρίμηνο του 2018,
αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής που οι προβλέψεις για την
τροχιά ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αποδεικνύονται αληθινές. Ατενίζοντας με συγκρατημένη αισιοδοξία
το μέλλον και με το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάδα, μία
χώρα με ανεξάντλητες δυνατότητες και ισχυρό ανθρώπινο
κεφάλαιο, προσβλέπω στη συνέχιση της ενεργής δραστηριοποίησης του Συνδέσμου μας, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει βασικό θεμέλιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας
μας. Για τη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για το κοινωνικό σύνολο, για εμάς και τις επόμενες γενιές.
Με την ελπίδα ότι το 2018 θα είναι μία χρονιά με θετικό
πρόσημο για την ελληνο-ολλανδική επιχειρηματική κοινότητα, την ελληνική οικονομία και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου.

The new year was off to a dynamic start, with HeDA taking
active participation in activities and events aimed at both
enhancing the footprint of our Association in Greece as
well as strengthening the ties between the two countries.
In the first quarter of 2018 HeDA was, among others,
present in EXPOTROF, the Greek and beverage exhibition
where it had a pavilion of its own with the objective to
provide information on the services the Association can
offer its members and the new growth opportunities by
means of exports to the Netherlands. Moreover, during
the impressive New Year’s pita-cutting reception held at
Orange Grove, Antonis Sykaris, a successful climber who
has been active in the field for over 28 years, gave an inspiring talk on ”making it to the top” while encouraged
start-ups not to give up in the face of difficulties but rather to capitalise on hurdles and to see them as challenges
that can fuel growth and improvement.
Another important moments in 2018 was the celebration
of International Women’s Day, when, on the 8th of March,
the Embassy of the Netherlands along with the US Embassy in Athens fostered women’s entrepreneurship by
means of “The Squeeze”, the 12th edition of the competition which was hosted at Orange Grove, an initiative I am
really proud of. We are hopeful there will be many more
such occasions. Orange Grove initiative constitutes a major step and communicates an impactful message about
creating a business arena free of gender-based prejudice
and discrimination, a place of equal opportunities where
gifted entrepreneurs can grow and develop their ideas.
Now, upon the end of the first quarter of 2018, I am particularly pleased that the forecasts regarding the Greek
economy and its growth were to the point. I look into the
future with optimism and given that Greece is a country of
inexhaustible capabilities, huge scope and strong human
capital, our Association commits to exerting further efforts so that we are instrumental in fostering sustainable
development in our country. So as to build a foundation
for a better future, for us, and for the generations to come.
We look forward to 2018 to be a fruitful year for HeDA,
the business community of Greece and the Netherlands,
as well as a year of positive growth for the Greek economy
and the prosperity of the society as a whole.

Κωνσταντίνος Μαγγιώρος
Πρόεδρος Δ.Σ. HeDA

Konstantinos Maggioros
Chairman of the Board of HeDA

«Imagine» της
INTERAMERICAN:

«Imagine» by
INTERAMERICAN:

H ΙΝΤERAMERICAN έχει εισαγάγει από το 2016 στην εταιρική στρατηγική ανάπτυξης το φιλόδοξο πρόγραμμα καινοτομίας
«Imagine», που έχει αρχίσει ήδη να αποδίδει αποτελέσματα. Κεντρική ιδέα του προγράμματος αποτελεί η δημιουργική συμμετοχή των εργαζομένων με κατάθεση νέων ιδεών στην ψηφιακή
πλατφόρμα του προγράμματος και η υλοποίησή τους, σε επόμενα
βήματα, μέσα από διατμηματικές ομάδες και συνεργασίες που βασίζονται σε ένα νέο, ευέλικτο τρόπο εργασίας. Στόχος είναι η καλλιέργεια μιας κουλτούρας καινοτομίας, βασισμένης στο ενδιαφέρον και την ευρηματικότητα των εργαζομένων της εταιρείας. Μέχρι
και σήμερα, έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα του «Imagine» περισσότερες από 120 νέες ιδέες. Οι περισσότερο υποσχόμενες ιδέες έχουν υποβληθεί στη μεθοδολογία «Accelerator», δίνοντας ως
αποτέλεσμα 17 minimum value propositions, 5 business cases και
3 value propositions, σημαντικής αξίας για την INTERAMERICAN.

Since 2016, ΙΝΤERAMERICAN has introduced in its corporate
growth strategy the ambitious innovation programme «Imagine», which has already yielded results. The main idea of the
programme is the creative participation of employees by submitting new ideas to the programme digital platform and subsequently implementing them through intersectoral groups
and collaborations based on a new flexible way of working.
The target is to cultivate an innovation culture, based on the
company employees’ interest and resourcefulness. Until today,
more than 120 new ideas have been submitted in the platform
of «Imagine». The most promising among those ideas have
been submitted to the «Accelerator» methodology, yielding
17 minimum value propositions, 5 business cases and 3 value propositions, all of them of considerable value for INTERAMERICAN.

Έως τώρα, 17 ομάδες «Accelerator» αποτελούμενες από 66
υπαλλήλους της εταιρείας -η συμμετοχή των οποίων ήταν εθελοντική- αντιμετώπισαν τις προκλήσεις του προγράμματος, ενώ
εκπαιδεύτηκαν εφαρμόζοντας την «Accelerator» μεθοδολογία.
Έχουν πραγματοποιηθεί ήδη 199 πειράματα και έχουν εμπλακεί
σχεδόν 6.000 υπάρχοντες και δυνητικοί πελάτες κατά το testing, το
pivoting και το in/validation των περισσότερο υποσχόμενων ιδεών. Επιπλέον, 150 εργαζόμενοι της INTERAMERICAN έχουν έρθει
σε επαφή με το πρόγραμμα συμμετέχοντας σε ομάδα, workshop,
demo day ή σε άλλη σχετική με το πρόγραμμα εκδήλωση.

So far, 17 «Accelerator» groups composed of 66 company employees – all of them volunteers – have faced the programme
challenges, whereas they have been trained in using the «Accelerator» methodology. 199 experiments have been already
realised, and almost 6.000 existing and potential customers
have been involved in the testing, pivoting and in/validation
of the most promising ideas. Moreover, 150 INTERAMERICAN
employees have been in contact with the programme, by participating in a group, a workshop, a demo day or any other programme-related event.

με τη δύναμη της καινοτομίας

The power of innovation
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Embassy
News

Study in Holland: 2.600
Έλληνες φοιτητές και
φοιτήτριες επισκέφθηκαν
την έκθεση
Τουλάχιστον 2.600 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές
επισκέφθηκαν την Έκθεση Study in Holland που διοργάνωσε η
Πρεσβεία των Kάτω Xωρών στην Ελλάδα στα τέλη Φεβρουαρίου στα πλαίσια της παρουσίασης ολλανδικών πανεπιστημίων
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. «Οι Έλληνες που έχουν φοιτήσει σε
Oλλανδικά πανεπιστήμια είναι «οι πρέσβεις» μας στην Ελλάδα ή
όπου άλλου βρεθούν», δήλωσε η Μάρθα Τριανταφύλλου εκ μέρους της Πρεσβείας στην Αθήνα. “Οι Έλληνες σπουδαστές είναι
εξαιρετικοί και θέλουμε να τους έχουμε στα πανεπιστήμιά μας”,
επεσήμαναν οι εκπρόσωποι των Oλλανδικών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων που μίλησαν για τα πανεπιστήμια, το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, τις πανεπιστημιουπόλεις καθώς και τις ευρύτερες
περιοχές στις οποίες εδρεύουν. Στην Έκθεση συμμετείχαν έντεκα πανεπιστήμια: Eindhoven University of Technology, University
of Twente, University of Groningen, VU Άμστερνταμ, University
of Amsterdam, University of Leiden, University of Radboud,
University of Tilburg, University of Maastricht, University of
Utrecht, Wageningen University and Research Center.

6

Study in Holland fair
attracts 2,600 Greek
students
No less than 2,600 Greek bachelor and master students visited
the Study in Holland education fair at the end of February. The
embassy in Greece organized the event where Dutch universities
presented themselves in Athens and Thessaloniki.
‘When they come to study here, Greek students become ambassadors of the Netherlands, not just in Greece but everywhere
they are,’ said Martha Triantafillou from the post in Athens.
‘Greek students are good and we would like to have them at our
universities’, according to the representatives of the Dutch educational institutions. They presented their university, education,
campus and their city.
The 11 participating universities were: Eindhoven University of
Technology, the University of Twente, the University of Groningen, the VU Amsterdam, the University of Amsterdam, the University of Leiden, the Radboud University, University of Tilburg,
University of Maastricht, Utrecht University and Wageningen
University and Research Center.

Orange Grove

The Squeeze

Οι γυναίκες
επιχειρηματίες
αξιοποιούν τις
ευκαιρίες στην
Αθήνα

Female
entrepreneurs
are seizing
opportunities
in Athens

Η Πρεσβεία των Κάτω Χωρών διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων με θέμα
τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, σε
συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ
και με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας.
Κορυφαία στιγμή των εν λόγω εκδηλώσεων αποτέλεσε ο διαγωνισμός
The Squeeze που πραγματοποιήθηκε
στο Orange Grove, τη θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του
διαγωνισμού γυναίκες με ιδέες και
φιλοδοξίες παρουσίασαν το δικό τους
σχέδιο δημιουργίας μιας νεοφυούς επιχείρησης ενώπιον τετραμελούς κριτικής επιτροπής την οποία αποτελούσαν
ειδικοί, και συγκεκριμένα η Gigi Wang
(Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια, Berkeley),
η Sharon Freeman (Παγκόσμια Τράπεζα), η Μυρτώ Παπαθάνου (ιδρύτρια της
επενδυτικής Metavallon VC) και η Ηρώ
Αθανασίου (πρώην ανώτατο στέλεχος
της Unilever). Στο τέλος της βραδιάς
ανακοινώθηκαν τα ονόματα των δυο νικητριών του διαγωνισμού, που παρέλαβαν τα βραβεία τους, αξίας € 15.000 και
€ 10.000 αντιστοίχως σε χορηγίες.

The Embassy of the Netherlands
organized a series of events about
female entrepreneurship, together
with the American embassy, regarding International Women’s Day. The
highlight was the pitch competition
‘The Squeeze’ at startup incubator
Orange Grove. Eight ambitious women presented their start-up ideas for
a four-member jury. This jury consisted of female experts: Gigi Wang (University of California, Berkeley), Sharon Freeman (working for the World
Bank), Myrto Papathanou (founder
Metavallon Venture Capital) and Ms.
Hiro Athanassiou (former top woman
at Unilever). The two winners of the
evening went away with prizes of €
15,000 and € 10,000 in sponsorship
money.

Ενδιαμέσως, οι τέσσερις κυρίες της
επιτροπής συντόνισαν ένα εργαστήρι
περί νεοφυών επιχειρήσεων όπως και
μία συζήτηση πάνελ, ενώ ακολούθησε
αλληλεπίδραση με το κοινό, το οποίο
επέδειξε έντονο ενδιαφέρον. Η όλη
εκδήλωση, με περισσότερες από 500
συμμετοχές και αυξημένη δημοσιότητα,
ανέδειξε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα όπως και τις διαφορετικές εκφάνσεις της.

Prior to this, the four members of the
jury organized a workshop for startups and a panel discussion was held.
This resulted in a lively discussion
with the public. With more than 500
visitors and a lot of publicity, female
entrepreneurship and diversity have
been brought to the attention.
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H κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας
του ΕλληνοΟλλανδικού
Συνδέσμου
Σε εξαιρετικό κλίμα, με την παρουσία των μελών και φίλων
του Ελληνο-Ολλανδικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Συνδέσμου, καθώς και νεοφυών
επιχειρήσεων, κόπηκε η Πρωτοχρονιάτικη πίτα για το 2018 στον
ισόγειο χώρο του εκκολαπτηρίου της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Αθήνα, Orange Grove.
Το Δ.Σ. του HeDA, με Πρόεδρο
τον κ. Κωνσταντίνο Μαγγιώρο, (FrieslandCampina), απαρτίζεται από τους κα. Μαριάννα
Πολιτοπούλου,
Αντιπρόεδρο
(ΝΝ Hellas), Παναγιώτη Μπαρά,
Γεν. Γραμματέα (Philips), Γεώργιο Αρκάδη, Ταμία (ABN AMRO
Bank) και μέλη τους κκ. Γεώργιο Κώτσαλο (Dogus Hellas),
Αλέξανδρο Δανιηλίδη (Athenian
Brewery),
Jean-Francois
Etienne (Elais-Unilever Hellas),
Κανάρη
Παπαναστασόπουλο
(Carglass Greece), Γιάννη Καντώρο (INTERAMERICAN), Λεωνίδα Βρεττάκο (ΑΒ Βασιλόπουλος) και Γεώργιο Θωμαΐδη
(Coral/Shell).

The pita
cutting event
of the
Hellenic Dutch
Association

In an exceptional ambiance, among HeDA members and
friends as well as in the presence of many start-ups, the
traditional pita cutting event for 2018 took place at Orange
Grove located in the ground-floor premises of the Embassy
of the Netherlands in Athens.. The BoD of HeDA is currently
composed by the following members: Konstantinos
Maggioros, President (FrieslandCampina), Marianna
Politopoulou, Vice-President (ΝΝ Hellas), Panagiotis
Mparas, Secretary General (Philips Hellas), George
Arkadis, Treasurer (ABN AMRO Bank), George Kotsalos
(Dogus Hellas), Alexandros Daniilidis (Athenian Brewery),
Jean-Francois Etienne (Elais-Unilever Hellas), Kanaris
Papanastasopoulos (Carglass Greece), Yiannis Kantoros
(INTERAMERICAN), Leonidas Vrettakos (ΑΒ Vassilopoulos)
and George Thomaidis (Coral).
Mr. Maggioros, in his opening remarks, presented the
results and the accomplishments of the Association for
the year 2017 while he made reference to HeDA’s plans for
2018. He highly emphasised the importance of acquiring
new members and expanding scope for extroversion
primarily via startups, supporting innovation, expertise and
the networking. Moreover, Mr. Maggioros stressed that
HeDA will also pursue cooperation with other chambers
and institutional agencies, in view of the close ties and
cooperation the Association has with the Dutch Embassy.

Ο κ. Μαγγιώρος παρουσίασε τον απολογισμό του έργου
του Συνδέσμου για το 2017 και

8
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αναφέρθηκε, στις σχεδιαζόμενες
κατευθύνσεις του Συνδέσμου για
το 2018, με έμφαση στην ενδυνάμωσή του με νέα μέλη και την
επέκταση της εξωστρέφειάς του
στη νεοφυή επιχειρηματικότητα
υποστηρίζοντας έτσι την καινοτομία, τεχνογνωσία και δικτύωση με
στόχο την ανάπτυξη και προώθησή τους. Ακόμη, ο κ. Μαγγιώρος
τόνισε ότι θα επιδιωχθεί συνεργασία και με άλλα επιμελητήρια και
θεσμικούς φορείς, με δεδομένη
τη στενή σχέση και συνεργασία
του Συνδέσμου με την Ολλανδική
Πρεσβεία.
Ακολούθως, τον λόγο πήρε ο κύριος Caspar Veldkamp, Πρέσβης
των Κάτω Χωρών ο οποίος ανέφερε ότι η Ελλάδα επανήλθε πέρυσι
σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης
και προκειμένου να συνεχίσει να
κινείται σε αυτήν την αναπτυξιακή
κατεύθυνση, θα πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο
στα χαρτιά αλλά και στην πράξη.
Tην εκδήλωση έκλεισε ο κ.
Αντώνης Συκάρης, ορειβάτης με
28χρονη εμπειρία στην ορειβασία
και αναρρίχηση, σε Ελλάδα και
εξωτερικό, ο οποίος με μια συγκινητική αφήγηση περιέγραψε
την εμπειρία της υπεράνθρωπης
προσπάθειας να φτάσει στην κορυφή του Έβερεστ. Στην ομιλία του
τόνισε ιδιαίτερα την ταύτιση της
προσπάθειας αυτής με τον αγώνα των επιχειρήσεων να φτάσουν
στην δική τους κορυφή με μεθοδολογία, αρχές, ομαδικότητα και πείσμα, ικανότητες και αξίες που διέπουν κάθε επιτυχημένο project.
Ειδική αναφορά έκανε στις νεοφυείς επιχειρήσεις προτρέποντάς
τες να τολμούν να κάνουν λάθη,
να μην τις απογοητεύουν οι δυσκολίες και να κυνηγούν πάντα το
όνειρό τους, κλείνοντας έτσι με το
πιο θετικό μήνυμα την παρουσίασή
του στο Orange Grove.
Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων πρόεδροι των διμερών
εμπορικών επιμελητηρίων, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και
πολλά στελέχη των εταιρειών μελών του Συνδέσμου, οι μέντορες
και οι νεοφυείς επιχειρήσεις του
Incubator Orange Grove.

10

Ambassador of the Netherlands, Caspar
Veldkamp spoke next stating that in
2017 Greece finally returned to an
economic growth path. He stressed that
to continue with this recovery growth
path, reforms should be sustainable. Not
only on paper, but also in practice.
The last to speak was Antonis Sykaris,
a
highly-experienced
mountaineer
who has been climbing and trekking,
both in Greece and abroad, for over
28 years and who made an emotional
narrative of his overall human and very
personal experience of reaching the
summit of Mount Everest. In his speech
he focused on his own venture making
parallel references to the efforts of
business organisations attempting
to get to the top while capitalising on
methodology, principles, teamwork and
persistence, i.e. skills and values needed
for all successful projects. He especially
dwelled on start-ups, urging them to
dare to make mistakes, not give up in the
face of difficulties and to pursuit their
dreams.
Present were also, among others,
many presidents of bilateral chambers
of commerce, representatives of
institutional bodies and executives
working for various HeDA members
along with the mentors and start-ups
that are based in the Incubator, Orange
Grove.

H Global Sustain εκδίδει παγκόσμια έρευνα για την αγορά ESG

“ESG Investing. From Niche to Mainstream”

Ο Όμιλος Global Sustain διεξήγαγε και κυκλοφόρησε πρόσφατα μια νέα έκθεση ESG/SRI & Impact
Investments Market & Benchmark Analysis με τίτλο “ESG Investing. From Niche to Mainstream”.
Η έκθεση δίνει μια εικόνα για την παγκόσμια αγορά σε συνάρτηση με τη διαχείριση των ζητημάτων ESG
-Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση (κυρίως στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ), παρουσιάζοντας επιλεγμένες εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων και εξετάζοντας τα ενδιαφέροντα και την επενδυτική στρατηγική
τους. Η πλήρης εκδοχή της έκθεσης είναι πάνω από 70 σελίδες και περιλαμβάνει μετρήσεις της αγοράς
ESG, επιπτώσεις, τάσεις, βασικές επενδυτικές στρατηγικές και μοντέλα ESG, επιδόσεις, καθώς και ανάλυση
benchmarking για τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων στον τομέα, από την Ευρώπη (κυρίως από
το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ελβετία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες) και τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την
έκθεση και τα στοιχεία της Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) το 2016, 22,89 τρισεκατομμύρια
δολάρια ενεργητικού τέθηκαν υπό διαχείριση στο πλαίσιο υπεύθυνων επενδυτικών στρατηγικών, σημειώνοντας αύξηση 25% από το 2014. Το 2016 περίπου το 26% των διαχειριζόμενων περιουσιακών στοιχείων είχαν χαρακτηριστικά στρατηγικής SRI/ESG. Στην Ευρώπη εκτιμάται ότι το 2016 το σύνολο των περιουσιακών
στοιχείων άνω των 12 τρισεκατομμυρίων ευρώ διαχειριζόταν με στρατηγικές SRI/ESG.

Global Sustain releases global report on ESG market “ESG

Investing. From Niche to Mainstream”

Global Sustain Group conducted and released recently a new ESG/SRI & Impact Investments Market Report and Benchmark Analysis, entitled
“ESG Investing. From Niche to Mainstream”. The report provides insights of the ESG market in Europe, in USA and globally, presenting
selected and approved leading asset management firms, examining their ESG strategy and investments. The full version of the report is over
70 pages and it includes ESG/impact investments market metrics, trends, facts and figures, main ESG investment strategies, models, ESG
funds’ performance ranking, benchmark analysis of some of the leading asset management firms in the sector from Europe (mainly from UK,
Germany, Switzerland, France, Netherlands) and USA. According to the report and the data provided by the Global Sustainable Investment
Alliance (GSIA) in 2016, 22.89 trillion USD of assets were being professionally managed under responsible investment strategies, a growth
rate of 25% since 2014. In 2016, around 26% of professionally managed assets had SRI/ESG strategy elements. It is estimated that in 2016, in
Europe in terms of value, total assets of over 12 trillion EUR were managed with SRI/ESG strategies.

http://www.heda.com.gr/new-year-2018/

A big thank-you to our sponsors
and gold coin contributors for their
continuing support:
FrieslandCampina Hellas SA
NN Hellas
Philips Hellas SA
ABN Amro Bank NV
Elais - Unilever Hellas SA
Interamerican
Athenian Brewery SA
ΑΒ Vassilopoulos SA
Carglass Greece
Coral SA
Dogus Hellas SA
KLM - AIRFRANCE
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Όταν πρόκειται για τις δυνατότητες
που προσφέρονται για τα επαγγελματικά ταξίδια, η Air France-KLM
είναι η κορυφαία επιλογή διεθνώς
στον τομέα των αερομεταφορών
που επιλέγουν πολλές εταιρείες για
να καλύψουν τις ταξιδιωτικές τους
ανάγκες. Επιπρόσθετα, Air FranceKLM και Delta Air Lines αποτελούν
τον κορυφαίο όμιλο σε ότι αφορά
την διεθνή κίνηση από την Ευρώπη,
γεγονός που βοηθά τις εταιρείες να
έχουν πρόσβαση σε κάθε σχεδόν
προορισμό στον κόσμο.

When it comes to business travel,

Το BlueBiz είναι το πρόγραμμα που
σχεδιάστηκε αποκλειστικά για
εταιρείες. Με το BlueBiz τα στελέχη που ταξιδεύουν κερδίζουν Blue
Credits (Μπλε Πόντους) σε κάθε
ταξίδι τους. Οι πόντοι αυτοί στη
συνέχεια μπορούν να εξαργυρωθούν έναντι αεροπορικών εισιτηρίων, αναβαθμίσεων και πολλών
ακόμη υπηρεσιών, αξιοποιώντας
στο έπακρο το budget που διαθέτει η εταιρεία για τα ταξίδια των
στελεχών της. Ένα από τα σημαντικότερα προνόμια του BlueBiz
είναι ότι τα Blue Credits είναι σαν
μετρητά!

world.

Το BlueBiz είναι ανοικτό για όλες
τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το
μέγεθός τους. Με μόνο λίγα κλικ γίνεται η εγγραφή και στη συνέχεια οι
επιχειρήσεις πρέπει να ορίσουν έναν
χρήστη που θα έχει την εξουσιοδότηση να διαχειρίζεται τον λογαριασμό
της εταιρείας. Είναι πολύ απλό: 1
Blue Credit = 1 euro. Και η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι τελείως
δωρεάν!
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Air France - KLM is a major global
air transport player, chosen by many
corporate companies around the
world for their travel needs. Moreover, Air France - KLM and Delta Air
Lines is the leading group in terms of
intercontinental traffic on departure
from Europe, a fact that helps corporate businesses have easy access to
almost every destination around the

BlueBiz is the program designed
exclusively for businesses. With
BlueBiz employees earn Blue Credits on every trip. These Blue Credits
can then be used towards air tickets, upgrades and more, making
the most of the company’s travel
budget. One of the prime benefits
of BlueBiz is that Blue Credits are
like cash!
BlueBiz is open to all businesses, re-

Όσο περισσότερο ταξιδεύετε,
τόσο περισσότερο κερδίζετε!
Κάντε την εγγραφή σας τώρα και κερδίστε τα πρώτα €50 σε Blue Credits
στο νέο σας λογαριασμό!
https://www.bluebiz.com

The more you fly,
the more you save!
Enroll now and get a welcome of €50
in Blue Credits on your new account!
https://www.bluebiz.com

gardless of size. It only takes a few
clicks to sign up. Companies need to
designate an administrator authorized to manage the business account.
It’s simple: 1 Blue Credit = 1 euro.
And completely free of charge!
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Η INTRALOT
πρωταγωνιστής στη
μεγαλύτερη διεθνή έκθεση
τυχερών παιχνιδιών
ICE 2018 στο Λονδίνο.

INTRALOT leads the
way at ICE 2018 in
London, the biggest
international gaming
fair.

Με μία πλούσια γκάμα πρωτοποριακών προϊόντων και λύσεων
«ταξίδεψε» για 7η συνεχή χρονιά η INTRALOT στη μεγαλύτερη
έκθεση τεχνολογίας τυχερών παιχνιδιών ICE Totally Gaming στο
Λονδίνο αποτελώντας αναμφισβήτητο πρωταγωνιστή. Στις τρείς
μέρες της έκθεσης φιλοξενήθηκαν περισσότεροι από 3.000 επισκέπτες στο εντυπωσιακό, ανανεωμένο περίπτερο των 675 τ.μ.
της INTRALOT, που εντυπωσίασε με την πρωτοπορία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και την άρτια προϊοντική τοποθέτηση.

For the 7th consecutive year INTRALOT “traveled”
to London to the biggest international gaming exhibition presenting its full array of groundbreaking
solutions. During the three days of the exhibition,
more than 3,000 visitors were welcomed at INTRALOT’s impressive, renewed booth of 675 sqm ,
which dazzled the participants with its architectural innovation and excellent product display.

Έξυπνες ολιστικές λύσεις
τυχερών παιχνιδιών

Intelligent holistic gaming
solutions

Η INTRALOT παρουσίασε στους επισκέπτες το πλήρως ανανεωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών της σχεδιασμένο να
προσφέρει στους παίκτες εξατομικευμένες εμπειρίες ψυχαγωγίας σε αναλογικό και ψηφιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τις αρχές
του υπεύθυνου παιχνιδιού της Παγκόσμιας Ένωσης Λοταριών
WLA, στην οποία η INTRALOT αποτελεί platinum μέλος και έχει
λάβει τη σχετική πιστοποίηση Responsible Gaming. Η πελατοκεντρική στρατηγική ανάπτυξης νέων προϊόντων της INTRALOT δίνει έμφαση στο σχεδιασμό ολιστικών έξυπνων λύσεων που ικανοποιούν τις εξελιγμένες και διαφοροποιημένες σε σχέση με το
παρελθόν ανάγκες του σύγχρονου παίκτη της ψηφιακής εποχής,
καθώς και τον εκσυγχρονισμό των λοταριών μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

INTRALOT presented to visitors the revamped
portfolio of products and services designed to offer
to players personalized entertaining experiences in
both real and digital environment. Being a platinum
member of World Lottery Association and possessing the WLA Responsible Gaming certification,
INTRALOT’s product design fully integrates the international responsible gaming practices and technologies. INTRALOT’s “All about the Player” product
strategy focuses on designing intelligent holistic
solutions that address the evolving and diversified
needs of modern players in the digital era, as well
as on the lotteries’ modernization.

Δυναμική εκκίνηση για το 2018

Dynamic start in 2018

Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του
2018 η INTRALOT ξεκίνησε δυναμικά το έτος υπογράφοντας
10ετές συμβόλαιο με την Camelot για τη λοταρία της Πολιτείας
του Ιλινόις, και 5ετή ανανέωση του συμβολαίου της με τη λοταρία του Wyoming των ΗΠΑ απολαμβάνοντας την πλήρη εμπιστοσύνη της διοίκησης της λοταρίας. Με κινητήριο δύναμη το όραμά
της και εστιάζοντας στην καινοτομία και τη λειτουργική υπεροχή η
INTRALOT θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση
των εξελίξεων του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών και να ηγείται
του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των λοταριών διεθνώς.

Looking at the emerging challenges and opportunities of 2018 INTRALOT started the year signing
a 10year contract with Camelot for the Lottery in
Illinois and a 5year renewal contract with the lottery of Wyoming in the US. Building on its vision and
focusing on innovation and operational excellence
INTRALOT will continue to contribute decisively to
the future developments of the gaming sector and
lead the way towards the technological modernization of lotteries across geographies.
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B2B Wave,ένα
λογισμικό διαχείρισης
παραγγελιών
ειδικά σχεδιασμένο
για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις!

B2B Wave: a smart,
easy-to-use and
affordable solution
for manufacturers
and wholesale
distributors!

Η Β2B Wave είναι μια αναπτυσσόμενη στη διεθνή αγορά
εταιρεία, η οποία προσφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται με το χονδρικό εμπόριο μια εύχρηστη, οικονομική και
αποδοτική λύση για
την διαχείριση των
παραγγελιών.
Με
γνώμονα την εξοικονόμηση χρόνου και
κόστους, αλλά και την
προσωπική σχέση των
επιχειρήσεων με τους
πελάτες τους, η B2B
Wave, μεταφέρει μέσα
από την πλατφόρμα
της την ίδια σχέση και
στον ψηφιακό κόσμο.
Οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους Β2Β
ηλεκτρονικό κατάστημα σε λιγότερο από 48
ώρες, να δέχονται παραγγελίες ηλεκτρονικά, να ελέγχουν την
κατάσταση κάθε παραγγελίας και να παρακολουθούν τα αποθέματά τους.
Ταυτόχρονα, μπορούν να επικοινωνούν με τους πελάτες
τους καθώς και να δημιουργούν ψηφιακούς καταλόγους
και τιμοκαταλόγους σε εξατομικευμένη βάση. Οι πελάτες
της B2B Wave δραστηριοποιούνται από τον τομέα παραγωγής και διανομής ιατρικών προμηθειών, παιχνιδιών, ρουχισμού, ειδών διακόσμησης μέχρι τον τομέα των τροφίμων
και ποτών. Πελάτες της εταιρείας είναι επιχειρήσεις από
όλο τον κόσμο. (Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα
Ζηλανδία, κ.ά.). Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2015 και σήμερα,
στελεχώνεται από 8 άτομα τα οποία  εργάζονται για τη συνεχή αναβάθμιση του προϊόντος και τη δημιουργία σχέσεων υψηλής ποιότητας με τους πελάτες της.

Β2Β Wave is a user-friendly software as a service (SaaS)
solution that allows wholesale distributors and manufacturing businesses to easily set up their B2B ecommerce
platform, take orders
online, communicate
with their customers,
reduce their expenses,
and boost their sales.
The software offers intelligent features that
allows its users to efficiently manage their
entire daily workflow
and operations. Issues
such as time spent in
taking in orders, inventory
monitoring,
creating catalogues,
and processing invoices are minimized helping companies expand
their customer base.
As a cloud-based solution, B2B Wave costs
up to 75% less than
most on-premise solutions. On top of this, it offers a quick launch tailored to any
company’s needs as well as regular updates with innovative
and forefront features. Apart from functionality, it ensures
a top-notch experience for both the wholesaler and its customers. B2B Wave was established in 2015 and has been operating in real environment from day one. Since its launch, it
managed to grow to a team of 8 people working passionately
to upgrade its product and to build high quality customer relationships. The company’s clients are established in many
countries around the globe (Europe, US, CA, Australia & New
Zealand) and are active in sectors such as medical supplies,
clothing, decoration supplies, electronics, toys, pet products
and food & beverage supplies.
Find out more at www.b2bwave.com
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H καινοτομία μπορεί να
βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα!

Let’s boost innovation
in Greece!

Η Innovation Booster ιδρύθηκε στην Ολλανδία το 2012 από
τρεις μηχανικούς απόφοιτους
του Tεχνικού Πανεπιστημίου
του Delft. Το όραμά τους ήταν να
βοηθήσουν μεγάλους οργανισμούς να υιοθετήσουν έναν πιο
ευέλικτο και πελατοκεντρικό
χαρακτήρα, όπως οι startups,
ώστε να προσαρμόζονται στις
αλλαγές τις αγοράς αξιοποιώντας παράλληλα το πλεονέκτημα
των πόρων που διαθέτουν. Σκοπός της εταιρείας μας είναι να
διπλασιάσουμε το προσδόκιμο
ζωής των εταιρειών του δείκτη
Fortune 500. H μεθοδολογία
μας ‘Entrepreneurial Innovation
for Enterprises’ βασίζεται στις
αρχές του Lean Start-up, Design
Thinking και Agile&Scrum. Η
Innovation Booster συνεργάζεται με επιχειρήσεις και αναπτύσσουν μαζί προϊόντα, υπηρεσίες
και διαδικασίες, ανακαλύπτοντας
και αξιολογώντας συνεχώς τις
ανάγκες των πελατών σε πραγματικό χρόνο. Σαν αποτέλεσμα η καινοτομία αποτελεί μια δομημένη διαδικασία που στηρίζεται σε δεδομένα, μειώνοντας
έτσι το ρίσκο και τις ζημίες στη διαδικασία ανάπτυξης νέων
προϊόντων και υπηρεσιών. Έχουμε συνεργαστεί με περισσότερους από 80 πελάτες στην Ευρώπη με μέσο όρο ικανοποίησης
των πελατών μας 8.6 στα 10. Σε παγκόσμιο επίπεδο είμαστε
πλέον 45 Boosters με γραφεία στο Άμστερνταμ, την Αθήνα και
την Νέα Υόρκη. Στην Ελλάδα η παρουσία μας ξεκίνησε με την
INTERAMERICAN τον Μάιο του 2016. Το project διήρκεσε 18 μήνες και είχε τεράστια επιτυχία όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και τον τρόπο σκέψης, εργασίας και διαδικασιών
πού ακολουθούν οι εργαζόμενοι Η INTERAMERICAN έλαβε το
βραβείο Marketing Excellence Award για το πρόγραμμα καινοτομίας της με το όνομα «Imagine». Επιπλέον καταφέραμε να διδάξουμε κάποιους από τους εργαζομένους τη μεθοδολογία μας
ώστε να έχουν την δυνατότητα να την εφαρμόσουν μετά το τέλος
του project στην καθημερινή τους εργασία. Έχουμε συνεργαστεί
ήδη με εταιρείες όπως η Anytime, η Eurolife και η Eurobank.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι η καινοτομία μπορεί να βοηθήσει και
άλλες μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα δημιουργώντας ένα
διαφορετικό, καλύτερο και πιο αισιόδοξο μέλλον.

Innovation Booster was founded in The Netherlands in
2012 by three young engineers from Technical University of Delft. Their vision was to
make large organizations as
customer-centric and as fast
responding to the market like
startups, but with the advantage of having resources to
scale. Our company’s mission
is to double the life expectancy of Fortune 500 companies.
Inspired by the principles of
Lean Startup, Design Thinking,
and Agile&Scrum, our ‘Entrepreneurial Innovation for Enterprises’ methodology was
born. Innovation Booster helps
corporates develop new products, services, and processes by testing and anticipating
fast-changing customer needs
in real time. As a result, innovation becomes a more structured and data-driven process with reduced waste and
minimum risk. We are proud
to have worked with more than 80 clients throughout
Europe and our average client happiness is 8.6 out of 10.
Our team of 45 ‘boosters’ is growing fast, with offices in
Amsterdam, Athens, and New York. Our journey in Greece
started with Interamerican in May of 2016. The project
was a huge success and our close collaboration those 18
months has resulted in top and bottom line results, as well
as transforming the way of working and thinking. Interamerican has received a Marketing Excellence Award for
this ‘Imagine” innovation program. Furthermore, we have
managed to empower selected team members to become
“internal boosters”, making ourselves obsolete. In short, we
combine business innovation and business transformation
in one methodology, so while developing new products and
services together, we boost innovative mindsets of employees. Since then we have worked with Anytime, Eurolife, and
Eurobank. We are excited to make innovation further accessible and successful within other large Greek companies.
Let’s boost innovation in Greece!
Find out more at http://www.innovation-booster.com
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Creta Farms:
Προϊόντα με βάση
το ελαιόλαδο

Creta Farms:
Product range
based on olive oil

Το ταξίδι της Creta Farms ξεκίνησε το 1970 από τον Στυλιανό Δομαζάκη στην Κρήτη, τη γενέτειρα του ελαιόδεντρου,
από τον καρπό του οποίου παίρνουμε το ελαιόλαδο, τον
υγρό χρυσό της Ελλάδας. Διατηρώντας τις αξίες της Κρητικής καταγωγής της & του Μεσογειακού τρόπου ζωής, το
όραμα της Creta Farms είναι η ανακάλυψη των καλύτερων
συστατικών της Μεσογειακής γης και η δημιουργία της πιο
απολαυστικής και υγιεινής γευστικής εμπειρίας. Με γνώμονα τα παραπάνω, το 2001 γεννήθηκε το Olivio Farms, μία
μοναδική συνταγή που έμελλε να κάνει την Creta Farms
έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους τροφίμων στην Ελλάδα, αλλά και μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία σε διεθνές επίπεδο. Το μυστικό μας κρύβεται στον υγρό χρυσό
της Μεσογειακής γης, το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο,
που είναι το πιο γευστικό, το πιο υγιεινό, το πιο φυσικό και
το πιο ακριβό από όλα τα έλαια. Έτσι, δημιουργήθηκε μία
ευρεία γκάμα προϊόντων με βάση το ελαιόλαδο (π.χ. νωπό
χοιρινό κρέας, αλλαντικά, snacks, τυροκομικά προϊόντα,
πίτες) που συνδυάζουν υψηλό διατροφικό προφίλ και
ανεπανάληπτη γεύση. Η παγκόσμια καινοτομία του Olivio
Farms αντικατοπτρίζει το πάθος της Creta Farms για προσφορά καινοτόμων και ποιοτικών προϊόντων. Η εταιρεία
διατηρώντας ακόμα και σήμερα το πάθος του ιδρυτή της
και πιστή στις αξίες της
Μεσογειακής διατροφής
συνεχίζει να καινοτομεί
και να επεκτείνεται τόσο
εντός όσο και εκτός των
Ελληνικών συνόρων.

The journey of Creta Farms began by Stilianos Domazakis
in 1970 in Crete, the land of the olive tree, from whose fruit
we extract olive oil, the liquid gold of Greece. Based on our
Cretan heritage & inspired by the Mediterranean lifestyle,
our vision is to discover the best Mediterranean ingredients and create the most delicious & healthy taste experience. In 2001 Olivio Farms was born, an idea for a unique
recipe that would make Creta farms not only one of the
largest food company groups in Greece, but a fast-growing
company at an international level as well. Our secret lies
on the liquid gold of the Mediterranean land, Extra Virgin
Olive Oil, which is the most tasty, most healthy, most natural & most expensive of all oils. The result is a wide product range (e.g. fresh pork meat, cold cuts, snacks, cheese,
pies) that combines high nutritional value and superior
taste. Olivio Farms global innovation reflects Creta Farm’s
mentality of focus on quality & passion for innovation.
The company still retains its founder’s initial enthusiasm,
but by coupling the dietary tradition of the Mediterranean with a commitment to
innovation, Creta Farms
has been expanded beyond the narrow borders
of Greece.
Find out more at http://
www.cretafarms.gr/

NEW MEMBERS | NEW MEMBERS | NEW MEMBERS | NEW MEMBERS | NEW MEMBERS

Η δικηγορική εταιρεία Ζέπος & Γιαννόπουλος ιδρύθηκε το
1893 και αποτελεί μία από τις κορυφαίες και μεγαλύτερες
δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα, με εξειδίκευση στην
παροχή ολοκληρωμένων νομικών και φορολογικών υπηρεσιών σε νομικά και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη χώρα.
Ως ανεξάρτητη δικηγορική εταιρεία με διεθνή προσανατολισμό, η Ζέπος & Γιαννόπουλος διαθέτει μοναδική
εξειδίκευση και τεχνογνωσία σε θέματα ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης διεθνών πελατών σε ό,τι αφορά στο
επιχειρείν στην Ελλάδα. Η συντριπτική πλειονότητα των
πελατών της εταιρείας εδρεύει στο εξωτερικό, ενώ σημαντικός αριθμός των υποθέσεων που ανατίθενται προέρχεται από δικηγορικές εταιρείες της Ευρώπης και των ΗΠΑ.
Η επαγγελματική ακεραιότητα και η προσήλωση σε πρακτικές που προάγουν την ηθική και τη δεοντολογία αποτελεί πάγια δέσμευση της εταιρείας, ενώ, παράλληλα, η Ζέπος & Γιαννόπουλος εκπροσωπεί στην Ελλάδα την Trace
International, - διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας.
Η εταιρεία έχει αναπτύξει μοναδική εμπειρία και τεχνογνωσία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πελάτες της αλλοδαπής που επιχειρούν στην Ελλάδα, από τα
πρώτα στάδια φορολογικού σχεδιασμού, μέχρι το τελικό
στάδιο της εκκαθάρισης και του επαναπατρισμού κεφαλαίων. Επιπλέον, η δικηγορική εταιρεία Ζέπος & Γιαννόπουλος εξειδικεύεται σε θέματα εταιρικού δικαίου, εξαγορών
και συγχωνεύσεων, ακινήτων, δικαστικών διαφορών και
τραπεζικού δικαίου.

Company
Η V Company είναι μια εμπορική εταιρία που εδρεύει στην
Αθήνα και οι ισχυροί δεσμοί της με την αγορά των τροφίμων στην Ελλάδα αρχίζουν απ το 1971. Η εταιρεία μας στοχεύει στην εύρεση και προμήθεια των πελατών μας με τα
πιο αξιόπιστα τρόφιμα και ποτά της Ελληνικής, αλλά και
της Παγκόσμιας αγοράς. Σκοπός μας είναι να βρίσκουμε
για τους πελάτες μας τα καλύτερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές προκειμένου να καλύπτουμε τις ανάγκες τους με
επιτυχία. Κύρια πηγή έμπνευσής μας είναι η μεσογειακή
διατροφή όπου χωρίς αμφιβολία ο πιο δημοφιλής εκπρόσωπός της είναι τα Ελληνικά προϊόντα. Το όραμά μας είναι
να επεκταθούμε μελλοντικά και σε άλλους κλάδους εμπορικής δραστηριότητας.

Established in 1893, Zepos & Yannopoulos is one of the
leading and largest law firms in Greece that focuses in the
provision of comprehensive legal and tax advice to foreign
legal entities conducting business in the country.
Zepos & Yannopoulos is an independent law firm with a
unique international orientation, as a result of which the
firm has developed particular expertise in alerting international clients to the specificities of the Greek business
and legal environment. The vast majority of the clients are
foreign based and a significant number of assignments
originate from law firms in Europe and the United States.
Fully committed to professional integrity and practices
that promote business ethics, Zepos & Yannopoulos is
the corresponding firm in Greece for Trace (Transparent
Agents and Contracting Agencies), a nonprofit association
providing anti-bribery support.
The firm prides itself on its expertise advising foreign clients conducting business in Greece, from the initial stages
of tax planning to the last stages of dissolution and repatriation of capitals. In addition, the firm efficiently resolves
issues regarding commercial agreements such as agency
or distribution, labor and social security, leases and real
estate, litigation and tax. Zepos & Yannopoulos has handled many of the most significant and complex transactions in Greece.
Find out more at https://zeya.com/

Company
V Company is an import-export trade company based in
Athens Greece and it can be traced back in the food industry since 1971. Our company aims at finding and supplying
our customers with the best quality of food and beverages
products from the Greek and the Global market. Our mission is to find the best products for our customers with the
highest quality and at the best price from reliable suppliers. Our main source of inspiration is the Mediterranean
diet with the most common popular, the Greek products.
Our vision is to expand our business into other trading
fields in the near future.
Find out more at www.vcompany.gr
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Shipping Exhibition Posidonia 2018
4-8 June 2018

GREEN turns on the GREEN LIGHT

Η GREEN Α.Ε. αποτελεί μία από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που συστάθηκαν κατά την
απελευθέρωση της αγοράς. Από την ίδρυσή της (2009), βρίσκεται σε μια
συνεχή αναπτυξιακή πορεία διαδραματίζοντας δυναμικό ρόλο στον τομέα της ενέργειας, στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Προσφέρει οικονομικά τιμολόγια με ξεκάθαρους
όρους για το ηλεκτρικό ρεύμα του σπιτιού και της επιχείρησης, παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση από το εξειδικευμένο προσωπικό της. Δίνει
οικονομικές λύσεις με σκοπό την μείωση του λογαριασμού ρεύματος,
καθώς και απλές συμβουλές εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας για
τη μείωση της κατανάλωσης, όπου αυτό είναι εφικτό. Η GREEN έχει καθιερωθεί ως ο οικονομικός πάροχος, που καταλαβαίνει τι σημαίνει επιχειρείν και θέλει να λέγεται συνεργάτης όλων των οικιακών, εμπορικών
και βιομηχανικών καταναλωτών.
Σύμφωνα με τις τρέχουσες προσφορές, η GREEN «ανάβει πράσινο» στην
οικονομία, προσφέροντας μεγάλες εκπτώσεις για το σπίτι και την επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα προσφέρει έως και 25% έκπτωση στο ρεύμα και
χωρίς πάγιο. Επιπλέον, οι καταναλωτές μπορούν να επωφεληθούν από
ακόμα περισσότερα προνόμια συνδυάζοντας σπίτι και επιχείρηση μαζί,
αφού στην περίπτωση αυτή, η GREEN δίνει ΔΩΡΟ την εγγύηση του σπιτιού.
Η GREEN είναι ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται ενεργά
στο πλευρό των καταναλωτών, προσφέροντας οικονομία, ειλικρίνεια,
συνέπεια. Εποπτεύουσα Αρχή ΡΑΕ.
Περισσότερες πληροφορίες:
www.green.com.gr | 210 42 94 500 / 800 800 1000
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GREEN S.A. is one of the first Greek companies in Energy Trading and Supply, which was established after the energy market
liberalization. Since its establishment (2009) GREEN has grown
rapidly, playing a major role in the energy sector in Greece and in
the broader region of Southeastern Europe.
GREEN provides excellent services by its specialized personnel,
offering competitive prices, simple tariffs, transparent and easy
to understand billing with clear terms. GREEN is on the side of
its customers, contributing to the reduction of the electricity bill
and, whenever it is applicable, is offering simple energy tips for
reducing electricity consumption. By securing one of the leading
positions among private power suppliers in the country, GREEN
has established itself as the indispensable business partner and
economic provider of all commercial and industrial consumers
in Greece. According to the current offer, GREEN “turns on the
GREEN light” into the economy, offering great discounts for home
and business. More specifically, it offers up to 25% discount on
electricity consumption without charging the monthly fixed fee.
Additionally, consumers can benefit from even more discounts by
combining home and business together, since in this case, GREEN
provides the amount of house guarantee as a gift. GREEN is the
electricity provider that is actively on the side of consumers, offering economy, honesty, consistency. Regulated by RAE.
For more information:
www.green.com.gr | 210 42 94 500 / 800 800 1000

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

Visit the Holland Pavilion at the leading
international maritime exhibition
Posidonia

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.

From June 4-8, the biannual international maritime exhibition
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.

register now
http://posidonia-events.com/pages/registration-form/

The Balkans & Black Sea Cooperation Forum
30 May-1June 2018
Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε Βαλκάνια
και Εύξεινο Πόντο
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.

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, crossborder cooperation and sustainable growth
and development across the entire Balkans
and Black Sea region.

register now
http://balkansblackseaforum.org/
register/
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300 παραγωγοί
2.000 προϊόντα
περισσότεροι από
50.000 επισκέπτες
σε 4 μέρες!

300 producers
2,000 products
over 50,000 visitors
in 4 days!

ΛΕΜΕ
STOP
ΣΤΗ
ΓΡΙΠΗ

Aπολύμανση + προστασία
Αυτοί είναι μόνο ορισμένοι από τους εντυπωσιακούς αριθμούς
της έκθεσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ που για 5η συνεχή χρονιά συγκέντρωσε στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας τους περισσότερους μικρούς παραγωγούς τροφίμων και ποτών της χώρας. Τα εγκαίνια της ΕΞΠΟΤΡΟΦ τέλεσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ.
Ευάγγελος Αποστόλου, ενώ την έκθεση τίμησε με την παρουσία του ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστας Μπακογιάννης, καθώς η Στερεά Ελλάδα ήταν η τιμώμενη περιοχή.
Επιπλέον, βουλευτές, περιφερειάρχες, πρέσβεις, πρόεδροι και
άλλοι επίσημοι από τοπικούς φορείς, οργανώσεις παραγωγών
και συλλόγων εξέφρασαν με τις ομιλίες τους τη σπουδαιότητα
τέτοιων πρωτοβουλιών όπως η ΕΞΠΟΤΡΟΦ, στη διάρκεια των
οποίων αναδεικνύεται η ψυχή της ελληνικής παραγωγής. Κάθε
χρόνο στην ΕΞΠΟΤΡΟΦ συγκεντρώνεται η ψυχή της ελληνικής
παραγωγής.

These are only a few out of the many impressive facts and figures
regarding EXPOTROF, the exhibition which for the 5th consecutive year
brought together the majority of small producers of Greek food and
beverages at the Olympic Fencing Facility. The Minister of Agricultural
Development, Mr. Evaggelos Apostolou, declared EXPOTROF formally
opened and Mr. Kostas Bakoyannis, Regional Governor of Sterea Hellas,
graced it with his presence for, after all, it was the administrative region
he is in charge of that the exposition honoured and focused on this year.
Moreover, MPs, regional governors, ambassadors, presidents and
other officials, officers representing various local agencies, farmers’
and productive organizations as well as a multitasking of associations,
all highlighted in their respective addresses the significance of
EXPOTROF as they agree that such initiatives unveil the heart and
soul of Greek produce. Every single year it is in EXPOTROF that the
backbone of Greek production may be found.

O Ελληνο Ολλανδικός Σύνδεσμος HeDA συμμετείχε για πρώτη φορά
στην έκθεση με δικό του περίπτερο. Εκεί, η Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου ήρθε σε επαφή με Έλληνες παραγωγούς τους οποίους ενημέρωσε για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Σύνδεσμος στα μέλη του καθώς
και για τις ευκαιρίες ανάπτυξης εξαγωγών στην Ολλανδία. Τέλος, με την
ενεργή παρουσία τους τίμησαν την έκθεση καταξιωμένοι σεφ όπως ο
Δημήτρης Λαζάρου, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, ο Πάνος Ιωαννίδης, ο Διονύσης Αλερτάς και ο Χρήστος Βέργαδος που δημιούργησαν ειδικά για
το κοινό εμπνευσμένες συνταγές με γεύση και άρωμα Ελλάδας.

Τhis was the first time that HeDA had its own pavilion where our
Association’s Secretary General met with Greek producers, acquainting
them with the type of services HeDA provides its members with along
with opportunities for export growth through the Netherlands. Last
but not least, renowned chefs such as Dimitris Lazarou, Dimitris
Skarmoutsos, Panos Ioannides, Dionysis Alertas and Christos
Vergados, were actively involved in EXPOTROF where they created
original recipes especially for visitors, thus immersing them in the
flavors and tastes of Greece.

Σπάστε την αλυσίδα μετάδοσης με
Τα χέρια και οι επιφάνειες με τις οποίες έρχονται σε επαφή παίζουν
καθοριστικό ρόλο στη μετάδοση των μικροβίων η οποία μοιάζει με αλυσίδα.

Σπάστε την αλυσίδα μετάδοσης με προϊόντα KLINEX,
απολυμαίνουν μικρές και μεγάλες επιφάνειες από βακτήρια
και εξουδετερώνουν τον ιό της γρίπης τύπου Α.

Mην ξεχνάτε:
• Πλένέτέ τα χέρια σας συχνά με νερό και σαπούνι
• ΚΑθΑρίΣτέ καλά και μετά ΑΠολυμΑνέτέ κοινόχρηστες επιφάνειες
• Αέρίζέτέ καλά όλους τους χώρους του σπιτιού
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Χρησιμοποιείτε τα απολυμαντικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

ISSUE #13
MARCH 2018

HeDA Business Review is 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 & DOGUS HELLAS

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

