6 | HeDA members meet at their
annual General Meeting
8 | Masterclass on Agri-Entrepreneurship
10 | Creating e-solutions to grow
economies - President of the
Republic of Estonia
14| NN and OG strengthen
entrepreneurship in Greece
24| HeDA invites you to the
largest cycling celebration
27| 1st innovation competition
NOYNOY Idea Challenge

ISSUE#14 • June 2018 • www.heda.com.gr

The m
l Por
agica
t ar a

of N
axo

s, a
os s
col
0
.50
al 2

-ye

ar-

ol

dm

ar

ble
d

oo

rw

ay

is t
h

e in

s pi
r at

ion
o

f t hi

s co

ver.

ISSUE #14
JUNE 2018

CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Creating e-solutions to grow
economies with the President
of the Republic of Estonia

Ideas that Change Us,
strengthening the
entrepreneurial culture in Greece

1st innovation competition
NOYNOY Idea Challenge

10

14

27

4
The Quarterly Review OF
The Hellenic- Dutch
Association of Commerce
and Industry
VOLUME #14 - JUNE 2018
For Press Releases, Articles,
Advertisements & Subscriptions,
please contact:
Mrs. Sofia Flamourtzoglou,
Secretary General
t +30 210 6166590,
f +30 210 6166449
mail: heda@otenet.gr
website: www.heda.com.gr
Hellenic-Dutch Association,
18 Nik. Zekakou & K. Karamanli Str.,151 25
Maroussi, Attica, Greece
Publications Director: Sofia Flamourtzoglou
Creative Art Director: Nikolas Athanasiadis

Editorial

6

Heda General Assembly

2

Think Biz Academy - Leaseplan

24

8

HeDA invites you to the largest
cycling celebration

10

6th Greek exports forum –
The first Watermelon Event.

Masterclass on
Agri-Entrepreneurship
Creating e-solutions to grow
economies with the President
of the Republic of Estonia

12

KLM serves unique wines with
Dutch Masters labels

14

Ideas that change us: NN Hellas
and Orange Grove strengthen
entrepreneurship in Greece

15

Interamerican and the University
of Patras on the cutting edge of
digital innovation

PLEASE
RECYCLE
ΠΑΡΑΚΑΛOYME
ΑΝΑΚΥΚΛΩnetΕ

22

16

Meet the new HeDA members

26
27

1st innovation competition
NOYNOY Idea Challenge

28

Methods of managing presbyopia

29

2nd Hellenic Innovation Forum

30

Heda supports the 1st Maritime
Educational Forum

31

The first digital cardiac
angiography system by PHILIPS

32

Advertise your business with H.B.R

3

ISSUE #14
JUNE 2018

Αγαπητά Μέλη και Φίλοι,

Dear members and friends,

Ο Σύνδεσμός μας αναλαμ-

Our Association, fully undertaking the responsibility of its

βάνοντας την ευθύνη του
ηγετικού του ρόλου στον

leading role in the sector, consistently supports the mod-

κλάδο, στηρίζει με συνέπεια

ern era. As such, the Association offers its auspices to

τη σύγχρονη εποχή

forums dealing with the promotion of innovation, such as

προσφέροντας την αιγίδα

the 2nd Greek Innovation Forum and Think Biz Academy,

του σε φόρουμ και συζητήσεις
που αφορού ν τόσο σ τ ην

as well as to the most recent digital developments, includ-

προώθηση της καινοτομίας όπως το 2nd Hellenic Innovation

ing a mix of advanced technologies rapidly evolving, mark-

Forum και το Think Biz Academy όσο και στις εξελίξεις της

ing the difference for domestic and international business

ψ η φ ι α κ ή ς ε π α ν ά σ τ α σ η ς , η οποία περιλαμβάνει ένα

stability.

μείγμα υψηλών τεχνολογιών που εξελίσσονται ραγδαία,
κά νον τ α ς τ η δι α φ ο ρ ά γ ι α τ ο ε γ χώ ριο και δι ε θ νέ ς
επιχειρηματικό στερέωμα.

A good example is that of Estonia. Considering the country’s position on the map of modern technologies in 1989

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Εσθονίας.

and the level of digital infrastructure and technological

Αναλογιζόμε νοι τη θέση της χώρας σ τον χάρτη των

philosophy it has conquered today, we realize the impres-

σύγχρονων τεχνολογιών το 1989 και το επίπεδο ψηφιακών
υποδομών και τεχνολογικής φιλοσοφίας το οποίο έχει
κατακτήσει σήμερα, αντιλαμβανόμαστε τα εντυπωσιακά

the foundations and infrastructures needed for a technologically stronger tomorrow.

θεμέλια και οι υποδομές για ένα ισχυρό τεχνολογικά αύριο.

Enhancing and strengthening operations in this field is a

Η ανάδειξη και ενίσ χυση του τομέα αυτού αποτελεί

key pillar -of the companies-members of the Association-

π ο υ α κο λ ο υ θ ο ύ ν μί α α ν α π τ υ ξι α κ ή σ τ ρ α τ η γ ικ ή με

who follow with commitment an innovative growth strat-

προσήλωση στην καινοτομία και την τεχνολογική εξέλιξη.

egy. It is with great pleasure and optimism that we see

Με γεμίζει ιδιαίτερη χαρά και αισιοδοξία που τα μέλη του

that the members of our Association responsibly invest

Συνδέσμου μας επενδύουν με ευθύνη στην καλλιέργεια της

in creating a digital culture, incorporating technological

ψηφιακής κουλτούρας των ανθρώπων τους, φροντίζοντας με
ευθύνη για την τεχνολογική τους εκπαίδευση και κατάρτιση.

education and training.

Σε μια εποχή που η καινοτομία και οι ψηφιακές εξελίξεις

Nowadays, when innovation and digital developments dy-

διαμορφώνουν δυναμικά το παγκόσμιο επιχειρηματικό

namically shape the global business landscape, countries

τοπίο, οι χώρες και οι κρατικές δομές προσαρμόζονται σε

and governments’ structures are adapting to a new real-

μια νέα πραγματικότητα. Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει
διαρκώς και η μεγαλύτερη πρόκληση για όλους μας είναι
να σταθούμε με σταθερότητα και τόλμη απέναντι στη νέα

Ενα σύνολο τεσσάρων προϊόντων που λειτουργούν συνδυαστικά για ένα σκοπό:
να σας χαρίσουν ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο.
Επιλέξτε το κρεβάτι, στρώμα και ανωστρώματα που προτιμάτε
και δημιουργήστε το προσωπικό σας σύστημα ύπνου.

sive developments that have been made in order to create

βή μα τα που έ γινα ν με σ τόχο να δη μιουρ γ η θού ν τα

βασικό άξονα των εταιρειών–μελών του Συνδέσμου μας

4πλό σύστημα ύπνου

ity. The world around us is constantly changing and the

Χειροποίητα συστήμaτα ύπνου από φυσικά υλικά
― από το 1989 ―

greatest challenge for all is to firmly and courageously

εποχή που αναδύεται και να κατακτήσουμε μαζί κάθε νέο

stand towards the new era that emerges and to conquer

αύριο που ανατέλλει.

every new tomorrow that rises.
NEW YORK · BERLIN · MILAN · DÜSSELDORF · PARIS · STUTTGART · ROTTERDAM · HAMBURG · GENEVA · AMSTERDAM · ROME · ATHENS · COLOGNE · OSLO

Κωνσταντίνος Μαγγιώρος
Πρόεδρος Δ.Σ. HeDA
4

Konstantinos Maggioros
Chairman of the Board of HeDA

HANNOVER · LIMASSOL · SEOUL · BEIJING · MADRID · SHANGHAI · FRANKFURT · BARCELONA · NICOSIA · MUNICH · DORTMUND · CAPE TOWN · BOGOTA
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Ανασυγκρότηση
BoD Re-elected
Διοικητικού Συμβουλίου by HeDA General
στην Τακτική Γενική
Assembly
Συνέλευση του HeDA
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ελληνο-Ολλανδικού
Συνδέσμου την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, στην αίθουσα
εκδηλώσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ΑΘΗΝΕΟ,
στο Αιγάλεο.
Η εκδήλωση είχε ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση
των μελών γύρω από τις δράσεις και τα πεπραγμένα
του έτους 2017, την έγκριση απολογισμού 2017 και
προϋπολογισμού 2018 καθώς και την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
κατόπιν διαδικασίας αρχαιρεσιών.
Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Kωνσταντίνος Μαγγιώρος
καλωσόρισε και ευχαρίστησε τα μέλη για την παρουσία τους και συνεχή υποστήριξή τους. Τόνισε τις
εξαιρετικά καρποφόρες προσπάθειες και την ουσιαστική συμβολή των μελών του Δ.Σ. στην επιδίωξη
της ανάπτυξης των διμερών εμπορικών σχέσεων
Ελλάδας και Ολλανδίας, αναφέρθηκε στις δράσεις
και τις πρωτοβουλίες του Συνδέσμου στη διάρκεια
του 2017 και υπογράμμισε τις προσπάθειες του Συνδέσμου στα πλαίσια του στόχου αναβάθμισης του
περιοδικού, προσέλκυσης πολλών νέων μελών και
στήριξης καινοτόμων ιδεών για την προώθηση της
επιχειρηματικότητας.

HeDA’s general assembly met at the Conference
Hall of Athenian Brewery, ATHINEO, in Egaleo, on
Thursday May 31st 2018.
The main purpose of the meeting, which was successful, was to update HeDA members on the Association’s actions and overall work in 2017, approve
the stock-taking for 2017 and the budget for the
year 2018 and also get the BoD and an Audit Committee elected.
In his introductory remarks, Mr. Constantinos Maggioros, BoD President, welcomed the members,
thanking them for their attendance and continuous support. He also highlighted the BoD’s active
involvement as well as its exceptionally fruitful efforts in helping bilateral trade and commercial relations between Greece and the Netherlands grow.
He, moreover, referred to actions and initiatives the
Association undertook throughout 2017 and underscored the effort of the Association’s aiming to
upgrade the magazine, attract many new members
and support innovative ideas to help promote entrepreneurship.

Στη συνέχεια, λόγω της λήξης της θητείας του Δ.Σ.,
η Γενική Συνέλευση προέβη σε μυστική ψηφοφορία
και τα μέλη ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους και επανεξέλεξαν τα 11 μέλη του
Δ.Σ. ως εξής:

Following that and given the BoD’s mandate was
about to expire, the General Meeting, through a
secret ballot, renewed its confidence and trust in the outgoing BoD by reelecting
all of its 11 members, i.e.:

Πρόεδρος:
Κωνσταντίνος Μαγγιώρος,
Διευθύνων Σύμβουλος, FRIESLANDCAMPINA HELLAS Α.Ε.
Αντιπρόεδρος:
Μαριάννα Πολιτοπούλου, Διευθύνων Σύμβουλος, NN HELLAS
Γεν. Γραμματέας:
Παναγιώτης Μπαράς,
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, PHILIPS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Tαμίας:
Γεώργιος Αρκάδης,
Αναπληρωτής Δ. Σύμβουλος, Γραφείο Αθηνών ABN AMRO BANK NV
Mέλη:
Jean-Francois Etienne, Γενικός Διευθυντής σε Ελλάδα,
Κύπρο & Ν.Α.Ευρώπη, ΕΛΑΙΣ - Unilever HELLAS S.A
Γεώργιος Κώτσαλος, Πρόεδρος Δ.Σ, DOGUS HELLAS Α.Ε.
Λεωνίδας Βρεττάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Κανάρης Παπαναστασοπουλος, Γενικός Διευθυντής, CARGLASS®
GREECE
Αλέξανδρος Daniilidis, Γενικός Διευθυντής, ΑΘΗΝΑΪΚΉ ΖΥΘΟΠΟΙΊΑ
Α.Ε.
Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος, INTERAMERICAN
Γιώργος Θωμαΐδης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, CORAL Α.Ε.

President:
Konstantinos Maggioros,
Managing Director, FRIESLANDCAMPINA HELLAS S.A
Vice-President:
Marianna Politopoulou, CEO NN HELLAS
Secretary-General:
Panagiotis Mparas,
Chairman & Managing Director, PHILIPS HELLAS S.A
Treasurer:
George Arkadis, Chief Representative, Athens Representative Office
ABN AMRO BANK NV
Members:
Jean-Francois Etienne, General Manager Greece,
Cyprus & South East Europe, ELAIS - Unilever HELLAS S.A
George Kotsalos, Chairman of the Board, DOGUS HELLAS S.A.
Leonidas Vrettakos, Chief Operating Officer, AB VASSILOPOULOS S.A.
Kanaris Papanastasopoulos, Managing Director, CARGLASS® GREECE
Alexandros Daniilidis, Managing Director, ATHENIAN BREWERY S.A.
Yiannis Kantoros, CEO, INTERAMERICAN
George Thomaidis, Executive Vice President, CORAL S.A.

Το ΔΣ εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλα τα μέλη που παρέστησαν
στη Συνέλευση.

The Board of Directors wishes to thank all HeDA members who graced
the event with their presence.
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Embassy
News
Agri-Food Masterclass
Masterclass on
Ηράκλειο, 6-8 Ιουνίου 2018 Agri-Entrepreneurship
Το ετήσιο “Agri-Food Masterclass on Entrepreneurship” πραγματοποιήθηκε στο
Ηράκλειο, από τις 6 ως τις 8 Ιουνίου. Συνολικά 8 επιχειρήσεις και ομάδες (startups) με δραστηριότητα στους τομείς της αγρο-διατροφής και αγρο/βιο-τεχνολογίας, επιλέχθηκαν για να συμμετέχουν. Το Masterclass είναι πρωτοβουλία και υποστηρίζεται από την Ολλανδική πρεσβεία με Incubator Orange Grove στην Αθήνα
και τον οργανισμό StartLife, ο οποίος εδρεύει στο Wageningen της Ολλανδίας.
Φέτος, τοπικοί συν-διοργανωτές ήταν το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), το
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (ΤΕΙ Κρήτης) με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης,
της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Το
Masterclass είχε ως στόχο να βοηθήσει νεοφυείς επιχειρήσεις να διατυπώσουν
τις επιχειρηματικές τους προτάσεις, να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρηματικές
τους ιδέες, να αναπτύξουν επιχειρηματικές ικανότητες, να δικτυωθούν και να εξερευνήσουν τις επιχειρηματικές τους δυνατότητες μέσα στην Ευρωπαϊκή και την
παγκόσμια αγορά. Οι επιχειρήσεις και οι ομάδες που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έλαβαν καθοδήγηση και εκπαίδευση από Ολλανδούς ειδικούς από
το Wageningen UR (University and Research Center). Το απόγευμα της Παρασκευής 8 Ιουνίου, οι start-ups διαγωνίστηκαν σ’ ένα pitching event όπου επιλέχθηκε
ο νικητής. Οι start-ups παρουσίασαν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, το οποίο
επεξεργάστηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου (Masterclass), σε ένα κοινό από
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αγρο-διατροφής. Το πρώτο βραβείο κέρδισε ο Μάνος Λεράκης και η Έλενα Διγενάκη, από τη start-up AVOEL, η
οποία έπειτα από 3 έτη ερευνητικής δουλειάς, κατάφερε να αναπτύξει μια σειρά
προϊόντων βασισμένη στο φρέσκο αβοκάντο. Περισσότερες πληροφορίες στην
ιστοσελίδα της εταιρείας: www.avoel.com. Η νικήτρια ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα υποστήριξης από τον οργανισμό StartLife,
το οποίο θα λάβει χώρα στο Wageningen για διάστημα 4-6 εβδομάδων, όπου θα
μπορεί να παρακολουθήσει σεμινάρια και να λάβει εξατομικευμένη υποστήριξη
και καθοδήγηση. Το Masterclass υλοποιήθηκε από την StartLife, έναν Ολλανδικό
οργανισμό για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον αγρο-διατροφικό τομέα. Τα τελευταία 6 χρόνια, η StartLife βοήθησε περισσότερες από 200 νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτομίες. Ο οργανισμός StartLife βρίσκεται
στην περιοχή Food Valley, της οποίας κέντρο είναι το Wageningen University &
Research (WUR), ένα από τα πλέον διακεκριμένα Ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα
στο χώρο της διατροφής, της γεωργίας και των επιστημών υγείας. Από την πλευρά
της, η εταιρεία Tropos Branding Co εκπαίδευσε τις συμμετέχουσες start-ups στις
τεχνικές επικοινωνίας και μέσων, καίριας σημασίας για την έναρξη και ανάπτυξη
μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. «Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να γίνει
ένας σημαντικός παραγωγός προϊόντων αγροδιατροφής στην Ευρώπη
και πέρα από αυτή», δήλωσε ο Πρέσβης της Ολλανδίας στην Ελλάδα,
Caspar Veldkamp. «Όμως χρειάζεται να δοθεί ώθηση στην καινοτομία
και την επιχειρηματικότητα για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Έχουμε την
πείρα που χρειάζεται αυτή η ώθηση και είμαστε ευτυχείς να μοιραζόμαστε
τη γνώση μας, μαζί σας», λέει ο Πρέσβης. «Υπάρχουν πολλά ταλέντα στην
Ελλάδα. Πιστεύω πως είναι σημαντικό να υποστηρίζεις τα ταλέντα αυτά,
που θα δώσουν ώθηση στην Ελληνική οικονομία και θα δημιουργήσουν
επιχειρηματικές συνεργασίες για ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα
και την Ευρώπη. Το Agri-Food Masterclass δημιουργήθηκε για να δώσει
ώθηση στο ταλέντο και να προάγει την επιχειρηματικότητα. Επιθυμούμε
να υποστηρίξουμε τα περιφερειακά δίκτυα στην Ελλάδα, βοηθώντας τα
να καλλιεργήσουν περαιτέρω την επιχειρηματική σκέψη. Υπάρχει ακόμη
μεγάλο περιθώριο βελτίωσης».
8

The annual Agri-Food Masterclass on Entrepreneurship, the intensive Masterclass on entrepreneurship in the agri-food sector, took place this year in Heraklion, Crete, June 6-8, 2018. At the Masterclass participated Teams/start-ups with
activities in the fields of agri-food and agro/bio-technology. The Masterclass is
initiated and supported by the Netherlands Embassy in Athens and the Wageningen-based organization StartLife. This year the co-organizers are the Foundation for Research & Technology-Hellas (FORTH), the Science & Technology Park
of Crete (STEP-C), the Technological Educational Institute of Crete (TEI of Crete)
with the support of the Region of Crete, the Chamber of Heraklion and the Pancreta Bank. The first price was won by Manos Lerakis and Elena Digenaki, from
AVOEL, a company producing, upon scientific research, fresh products, all made
from fresh avocado pulp. See more at www.avoel.com. The winning team will have
the opportunity to participate in the incubation program of Start Life at Wageningen Campus for 4-6 weeks with individual mentoring, support and seminars! The
3-day Masterclass supported Cretan start-ups work on their business propositions, develop entrepreneurial competences, optimize their business idea, network and explore the business possibilities of the European and world market.
The Masterclass was delivered by StartLife, the leading Dutch incubator for food
& agri startups. StartLife, in the past 6 years has supported more than 200 startups, is part of the Food Valley region, and located on the campus of Wageningen
University & Research, a leading academic institution worldwide in the field of
food, agriculture and life sciences. The company Tropos Branding Co trained the
selected start-ups in communication skills – vital for setting up a business. The
event is an initiative and held with the kind support of the Netherlands Embassy in
Athens, as part of its aim to support youth entrepreneurship in the agri-food sector, but also share Dutch knowledge and expertise to enable young entrepreneurs
strengthen the start-up eco-system in Greece, see Incubator Orange Grove.
“Greece has the potential to become a much larger vegetable producer for Europe and beyond”, says the Ambassador of the Netherlands to Greece, 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”, says the Ambassador. “There is much talent in Greece. I believe it is
important to nurture such talent, which will boost the Greek economy and create
business partners for Europe’s and Greece’s future. The Agri-Food Masterclass is
called into life to give talent a boost and promote entrepreneurship. We want to
support the regional networks by engaging them in more entrepreneurial thinking. I believe there is still a lot to further improve”.

Οι εμπνευστές και οι
άνθρωποι δράσης της
περιοχής των Βαλκανίων
και της Μαύρης Θάλασσας
συγκεντρώνονται

Thinkers and doers
of the Balkan and
Black Sea region
get together

Η 2η έκδοση του Φόρουμ Συνεργασίας Βαλκανίων & Εύξεινου Πόντου διεξήχθη με επιτυχία στην πόλη της Αθήνας, από τις 30 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου 2018. Το Φόρουμ επικεντρώθηκε σε μια πολιτική και επιχειρηματική διάσκεψη κορυφής με τίτλο «Σιδηρόδρομοι,
Δρόμοι, Ποτάμια, Συνδεσιμότητα στην ΕΕ μέσω της περιοχής των Βαλκανίων», λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες πρωτοβουλίες -ή ίσως τις στρατηγικές- των υπερδυνάμεων
του κόσμου στην περιοχή αυτή. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την προθυμία να προωθήσουν ενεργά την περιοχή των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας ως κεντρικό συγκοινωνιακό κόμβο και σταυροδρόμι, επιταχύνοντας τη βιώσιμη συνδεσιμότητα ως βασική
κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής και των
συνεργατών της χωρίς διακρίσεις και σύμφωνα με τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και
τα πρότυπα για την ισότητα των φύλων. Η περιοχή είναι ο διασυνδετικός δεσμός μεταξύ
Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής μέσω του εκτεταμένου δικτύου σιδηροδρομικών, οδικών,
εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών. Η συλλογική συνεργασία - κλειδί για την ανάπτυξη
και τον εκσυγχρονισμό αυτού του δικτύου - έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή αυτή
που πλήττεται ευρέως από το εμπόριο και τον τουρισμό. Ο Πρεσβευτής Caspar Veldkamp
ήταν ένας από τους ομιλητές κατά τη διάρκεια μιας από τις συνόδους του BBSF. Το θέμα
της ομιλίας του Πρέσβη ήταν «καινοτομία, μάθηση και ανάπτυξη μαζί», στην οποία τόνισε
τη σημασία της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην
περιοχή: «Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις φέρνουν ένα διαφορετικό είδος επιχειρηματικότητας, σε ένα εντελώς νέο στυλ. Πιστεύω ότι είναι ένα στυλ που ταιριάζει καλά στην
Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων: διαδραστικό, κοινωνικά συνειδητό,
καινοτόμο και επιχειρηματικό. Εδώ στην Αθήνα προσπαθούμε να μεταφέρουμε αυτή την
καινοτόμο νοοτροπία και γνώση μέσω του «εκκολαπτηρίου νεοσύστατης επιχείρησης»
(startup incubator) Orange Grove, η οποία ξεκίνησε από την Πρεσβεία μας πριν από αρκετά χρόνια». Μεταξύ των υπουργών, επιχειρηματιών, διπλωματών και ακαδημαϊκών που
συμμετείχαν στο Φόρουμ Συνεργασίας Βαλκανίων και Εύξεινου Πόντου (BBSF) παραβρέθηκε ο Πρέσβης HUO Yuzhen, Ειδικός Αντιπρόσωπος Κίνας-ΧΑΚΕ από το Υπουργείο
Εξωτερικών της Κίνας. Με τον τίτλο «Συνεργάτης Εμπειρογνωμόνων» του Φόρουμ, η
Πρεσβεία των Κάτω Χωρών παρουσίασε αρκετούς Ολλανδούς ομιλητές, όπως για παράδειγμα τον Anke den Ouden (Γενικό Διευθυντή της Microsoft), τον Wim Meijs (CEO) και
τον Maaike Okano-Heijmans (Ανώτερο Ερευνητή στο Clingendael).

The 2nd edition of the Balkans & Black Sea Cooperation Forum was successfully held in the city of Athens, Greece, from 30th May to June 1st 2018.
The Forum focused on a policy and business summit with a hot headline:
“Rail, Road, Rivers Connectivity to the EU via the Balkan region” taking into
account the various strategies of the world’s superpowers in this region.
The participants expressed willingness to actively promote the Balkan and
Black Sea region as a pivotal transportation hub and crossroads by accelerating sustainable connectivity as a key driver to strengthen economic development for the region and its collaborators without any discrimination
and in line with the international human rights and gender equality standards. The region is the inter-connector between Europe, Asia and Africa
through its extensive rail, road, air and maritime transport network. Collective cooperation, key to the development and the modernization of this
network, is of particular importance to this region as it is widely affected by
trade and tourism. Ambassador Caspar Veldkamp was one of the speakers
during one of the sessions of the BBSF. The Ambassador presented the topic “innovating, learning and growing together”, in which he emphasized the
importance of competitiveness, innovation, and entrepreneurship in the region: “Start-ups bring a different type of entrepreneurship, in a totally new
style. I believe it is a style that fits Greece and the wider Balkan region particularly well - interactive, socially conscious, innovative and entrepreneurial. Here in Athens, we try to transfer this innovative mentality and knowledge through the startup incubator Orange Grove, which was initiated by
our Embassy several years ago.” Among the ministers, entrepreneurs, diplomats and academics who attended the Balkans & Black Sea Cooperation
Forum (BBSF) was the Ambassador Huo Yuzhen, Special Representative,
China-CEEC Cooperation from the Ministry of Foreign Affairs of China. As an
‘expertise partner’ of the Forum, the Embassy of the Netherlands brought
in several Dutch speakers for example Anke den Ouden (General Manager
at Microsoft), Wim Mijs (CEO European Banking Federation), and Maaike
Okano-Heijmans (Senior Research Fellow at Clingendael).

Η Ολλανδική Ναυτιλιακή
Βιομηχανία προβάλλει την
έκθεση Posidonia Shipping 2018

Dutch Maritime industry showcase
themselves at the Posidonia
Shipping Exhibition 2018

Μαζί με την Ολλανδική Ναυτιλιακή Τεχνολογία (NMT) και τις ολλανδικές εταιρείες στην Έκθεση Ναυτιλίας Posidonia, ο Πρέσβης των Κάτω Χωρών στην Ελλάδα,
κ. Caspar Veldkamp, ήταν επικεφαλής της υποδοχής δικτύωσης την Τετάρτη, 6
Ιουνίου. Η ναυτιλιακή έκθεση Posidonia προσέλκυσε περισσότερους από 22.000
επισκέπτες από 92 χώρες. Είναι μια έκθεση με πολλούς διεθνείς συμμετέχοντες
και διεθνή γοητεία. Οι Ολλανδοί τεχνικοί προμηθευτές ενώθηκαν σε μια «πορτοκαλί λωρίδα» (Orange Lane) χάρη στην Ολλανδική Θαλάσσια Τεχνολογία (NMT) με
ολλανδικό σαλόνι, μπαρ και φυσικά τα περίπτερα αρκετών Ολλανδικών Ναυτιλιακών εταιρειών. Την Τετάρτη, 6 Ιουνίου, παρούσα ήταν και η νεοσύστατη INOMO της
Orange Grove (νικήτρια της εκδήλωσης «the Squeeze 2018»), εκθέτοντας ένα από
τα κομμάτια επίπλων της. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Πρέσβης κ.Veldkamp
αναφέρθηκε στην ισχυρή ναυτική παράδοση τόσο της Ελλάδας, όσο και των Κάτω
Χωρών, επισημαίνοντας ότι «η Ναυτιλιακή μας Βιομηχανία διασφαλίζει άριστα τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες, ενώ παράλληλα τα πλοία κινούνται με ασφάλεια και
αποτελεσματικότητα, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου και συμβάλλοντας σ’
ένα καθαρό περιβάλλον».

Together with Netherlands Maritime Technology (NMT) and the Dutch companies
at the Posidonia Shipping Exhibition, Ambassador of the Netherlands to Greece,
Caspar Veldkamp, hosted a networking reception on Wednesday June 6th. The
Shipping Exhibition Posidonia attracted more than 22,000 visitors from 92 countries. It is an exhibition with many international participants and international
allure. The Dutch technical suppliers were united in a ‘Orange Lane’ thanks to
the sector organization called Netherlands Maritime Technology (NMT) with a
Holland Lounge, a bar and of course the booths of several Dutch maritime companies. On Wednesday 6th June, the Orange Grove start-up INOMO (winner of
the pitching event ‘the Squeeze 2018’) was present, where she exhibited one of
her furniture pieces. During his speech, Ambassador Veldkamp referred to the
strong maritime tradition of both Greece and the Netherlands, remarking that
“Our Maritime Industry safeguards through excellence in products and services,
that vessels navigate the globe safely and efficiently, reducing fuel consumption
and contributing to a clean environment”.
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Ανοικτή συζήτηση με την Πρόεδρο
της Δημοκρατίας της Εσθονίας,
Kersti Kaljulaid, στο Orange Grove
Την Πέμπτη, 17 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία μια μοναδική εκδήλωση προς τιμήν
της Προέδρου της Δημοκρατίας της Εσθονίας, Kersti Kaljulaid, στην έδρα του Orange
Grove, της διεθνούς θερμοκοιτίδας νεοφυών
επιχειρήσεων που τελεί υπό την αιγίδα της
Ολλανδικής Πρεσβείας στην Αθήνα, με θέμα
“Δημιουργία ηλεκτρονικών λύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη: Η εμπειρία της
Εσθονίας”.
Όσοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την τιμώμενη της εκδήλωσης, συμμετείχαν σε μια
ανοιχτή συζήτηση σχετική με τα κύρια θέματα
που έθιξε η ίδια πρώτα και με βασικό πυλώνα το ψηφιακό σύστημα που έχει αναπτύξει η
Εσθονία. Συγκεκριμένα, κεντρικά σημεία της
ομιλίας αποτέλεσαν η έμφαση στην καινοτομία, ο τρόπος με τον οποίο η Εσθονία κατάφερε
να μειώσει δραματικά την χρήση χαρτιού στο
δημόσιο τομέα και πώς μετά την ψηφιοποίηση
σχεδόν όλων των εσωτερικών διαδικασιών,
οι υπηρεσίες του κράτους έχουν αυτοματοποιηθεί. Σύμφωνα μάλιστα με δήλωση της
Προέδρου της Δημοκρατίας, «για κάθε παιδί, από τη στιγμή που γεννιέται και ο γιατρός
πιστοποιήσει τη γέννησή του, δρομολογείται
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αυτόματα τόσο η ηλεκτρονική ταυτότητά του
με όλα τα στοιχεία, όσο και η ασφάλισή του».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέσω ερωτήσεων έδειξαν οι παρευρισκόμενοι για την εφαρμογή του
e-Residency, βάσει της οποίας όλοι μπορούν
να γίνουν ηλεκτρονικοί κάτοικοι της Εσθονίας μετά από επεξεργασία της ηλεκτρονικής
τους αίτησης και να ανοίξουν επιχειρήσεις
εκεί. Στο ενδιαφέρον τους, απάντησε η ίδια η
Πρόεδρος αναφέροντας συγκεκριμένα πως
«το e-residency δεν αποτελεί φορολογικό
παράδεισο». Μάλιστα, στην αρχή της ομιλίας
της είχε τονίσει πως η ψηφιακή ανάπτυξη της
χώρας ξεκίνησε από τη φορολογία, εξηγώντας ότι «σε κανέναν δεν αρέσει να πληρώνει
φόρους, αλλά σκεφθήκαμε ότι αν κάνουμε τη
διαδικασία διαδικτυακή, θα αυξάνονταν θεαματικά τα έσοδα», όπως και έγινε.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία της η Πρόεδρος
αναφέρθηκε σε ευρύτερα θέματα, όπως τη
σημασία μίας απελευθερωμένης αγοράς
εργασίας, τα κρυπτονομίσματα, δηλώνοντας
χαρακτηριστικά πως «δεν μπορείς να έχεις
ένα νόμισμα που δεν συνδέεται με μία οικονομία» και το γεγονός πως όλο και περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται διαδικτυακά από

διάφορα σημεία του πλανήτη.
Στη συνέχεια της εκδήλωσης, τρεις νέοι Έλληνες που δραστηριοποιούνται εντός του
Orange Grove παρουσίασαν τα δικά τους
πετυχημένα startups. Ο Κίμων Τουσμάνωφ
από το www.arpato.gr η Ζωή Νόβακ από το
www. foodakai.com και η Κατερίνα Εξακουστίδου από το www.vitabroad.com είχαν την
ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δραστηριοποίηση και την πορεία των επιχειρήσεων
τους στους παρευρισκόμενους.
Τέλος, στο πλαίσιο της εκδήλωσης μίλησε, επίσης, ο κος Priit Salumaa, Επικεφαλής Business Development της www.
mooncascade.com, εταιρείας ανάπτυξης
προϊόντων και λογισμικού, η οποία ιδρύθηκε στην Εσθονία από τέσσερις software
engineers, μεταξύ των οποίων δύο πρώην
Skype engineers. Ο κ. Salumaa απευθύνθηκε και στους νέους Έλληνες επιχειρηματίες
τονίζοντας ότι το πρώτο πράγμα στο οποίο
πρέπει να εστιάζει κανείς είναι να προσφέρει
λύσεις σε πραγματικές ανάγκες και το δεύτερο είναι να έχει τόλμη, υπομονή και επιμονή,
και να μην εγκαταλείπει όταν τα πράγματα
δεν έρχονται όπως τα περιμένει.

An open discussion with
Estonian President Kersti Kaljulaid
at Orange Grove
On Thursday, May 17 a unique event was
hosted in honour of the President of Estonia,
Ms. Kersti Kaljulaid, at the headquarters of
Orange Grove, the international startup incubator operating under the umbrella of the
Dutch Embassy in Athens, on the subject of
“Creating e-solutions to grow economies:
The Estonian Experience”.
Participants and attendees who had the
chance to listen to the guest of honour also
had the opportunity to participate in an open
discussion on the issues she had raised,
mostly focusing on the digital system Estonia has developed. Actually, the key issues of
the President’s speech were emphasis on innovation, the way in which Estonia managed
to dramatically cut back on the use of paper
and hard copies in the public sector and how
exactly by digitalising almost all internal procedures state services became automated.
And to quote Ms.Kaljulaid, “every child, as
of the moment they are born and a physician
certifies their birth, automatically gets an
electronic ID complete with all relevant data
and a social security number”.
The audience was particularly interested,
judging from the Q & A session, in the application of e-Residency, a concept by virtue of
which anyone can be an e-resident of Estonia
upon filing an electronic application and setting up business there. H.E the President said
that “e-residency is not a tax haven”. At the
onset of her speech she had pointed out that
the digital growth of Estonia had started with
taxation, and explained that “no one likes to
pay taxes but we thought that by turning it
electronic and making it an internet process,
then revenue would increase spectacularly
so”, and it did.
At the end of her speech, the President
touched on more general issues, such as
the importance of a deregulated labour
market, the various cryptocurrencies, regarding which she characteristically said
“you cannot have a currency that is not
connected to an economy”, and the fact
that more and more people nowadays are
working over the Internet from different locations the world over.
Next, three young Greeks operating from within
Orange Grove came on stage to present their
respectively successful startups: Kimon Tousmanoff on behalf of www.arpato.gr Zoe Novack
of www.foodakai.com and Katerina Exakoustidou from www.vitabroad.com, elaborated on
their activities, operations and the progress of
their ventures.
The last speaker was Mr. Priit Salumaa,

Head of Business Development of www.mooncascade.com, an Estonian software and product development company founded by four software engineers, including two former Skype
engineers. Mr. Salumaa also turned to the young Greek businesspeople and stressed that
the first thing to do is focus on solutions and cater to the real needs and then be bold, patient
and persistent, and not give up when things do not exactly work out the way we want.
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Ξεχωριστές ετικέτες
στη λίστα κρασιών της KLM

KLM serves unique wines
with Dutch Masters labels
This spring KLM will be serving five special wines in World Business Class. The
bottles bear labels depicting paintings from Amsterdam’s Rijksmuseum. Reflecting
the theme of Spring, the five paintings were produced by well-known Dutch painters
of the Golden Age. The paintings featured on the labels of these exceptional bottles
of wine include “The Little Street” (Het Straatje) by Johannes Vermeer and “Girl in a
Large Hat” (Meisje met een Brede Hoed) by Caesar Boëtius van Everdingen. Each wine
is associated with a painting that reflects the flavour of the wine. For instance, ‘Girl in
a Large Hat’ represents a fresh Esterházy Grüner Veltliner wine. The five Spring wines
were selected by KLM’s own Wine Panel for World Business Class. The panel tests
the wine’s quality, paying special attention to the change in taste that occurs at high
altitude. KLM enjoys bringing its passengers in touch with the richness of the Dutch
culture through its products and services. The partnership between the Activin Wine
Group and the Rijksmuseum contributes towards this aim. On the Dining in Business
Class page, you can find more information about the offering on board. You can also
take a look at the special wine menu.

Πέντε νέες προτάσεις κρασιού προσφέρονται στους επιβάτες της World
Business Class της KLM αυτή την άνοιξη. Οι φιάλες φέρουν ετικέτες που
απεικονίζουν πίνακες από το μουσείο
Rijksmuseum. Αντικατοπτρίζοντας το
θέμα «Άνοιξη», οι πέντε πίνακες είναι
έργα διάσημων Ολλανδών ζωγράφων
της Χρυσής Εποχής. Οι πέντε πίνακες
στις ετικέτες των εξαιρετικών κρασιών της λίστας περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, τα έργα «Ο Μικρός Δρόμος»
του Johannes Vermeer και «Το Κορίτσι με το Μεγάλο Καπέλο» του Caesar
Boëtius van Everdingen. Ο πίνακας
στην κάθε ετικέτα υποδεικνύει με κάποιο τρόπο τα αρώματα και τις γεύσεις
του κρασιού. Για παράδειγμα, το «Κορίτσι με το Μεγάλο Καπέλο» αντιπροσωπεύει ένα φρέσκο Esterházy Grüner
Veltliner. Τα πέντε κρασιά της άνοιξης
επιλέχθηκαν από το Wine Panel της
KLM για την World Business Class.
Το πάνελ δοκιμάζει την ποιότητα των
κρασιών, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία
στις αλλαγές στη γεύση των κρασιών
οι οποίες οφείλονται στο μεγάλο υψόμετρο. Η KLM φέρνει τους επιβάτες της
σε επαφή με τον πλούτο της Ολλανδικής κουλτούρας μέσα από τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Η
συνεργασία με το Activin Wine Group
και το μουσείο Rijksmuseum πραγματοποιήθηκε με αυτό το στόχο. Στη σελίδα του Dining in Business Class της
KLM, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη νέα αυτή πρόταση της
εταιρείας. Μπορείτε επίσης να δείτε
την ειδική αυτή λίστα κρασιού.

https://news.klm.com/klm-features-spring-wines-with-unique-dutch-masterslabels/
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H NN Hellas και
το Orange Grove
στοχεύουν στην
ενδυνάμωση της
επιχειρηματικότητας
στην Ελλάδα

NN Hellas
and Orange Grove
are aiming at
strengthening
entrepreneurship
in Greece

Στη γραμμή της
ψηφιακής καινοτομίας
η συνεργασία της
INTERAMERICAN με το
Πανεπιστήμιο Πατρών

The partnership between
INTERAMERICAN
and the University of
Patras on the cutting
edge of digital innovation

Η NN Hellas και το Orange Grove, πρωτοβουλία της Ολλανδικής
Πρεσβείας στην Ελλάδα, πραγματοποιούν για πρώτη φορά το
διαγωνισμό επιχειρηματικότητας “Ideas That Change Us”, ο οποίος
απευθύνεται σε ομάδες και start-ups στους τομείς της Τεχνολογίας,
Υγείας, Πρόληψης και Ευεξίας. Οι ομάδες με τις καλύτερες ιδέες θα
προκριθούν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, όπου και θα λάβουν
μέρος σε πρόγραμμα καθοδηγούμενης
εκπαίδευσης (acceleration program),
διάρκειας 3 μηνών, που υλοποιείται από
τον Oλλανδικό οργανισμό IdeaHackers.
Μέσα από το πρόγραμμα “Ideas That
Change Us”, οι συμμετέχοντες θα
επωφεληθούν από την εμπειρία και
τεχνογνωσία των στελεχών της NN Hellas & του NN Group, της Ολλανδικής
Πρεσβείας στην Ελλάδα, του Orange Grove καθώς και των IdeaHackers και θα αποκτήσουν πρόσβαση
σε νέα επιχειρηματικά δίκτυα. Οι
ενδιαφερόμενες ομάδες και start-ups
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως 29
Ιουνίου 2018.
Η κα Μαριάννα Πολιτοπούλου, Πρόεδρος
Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος της
ΝΝ Hellas, δήλωσε σχετικά με το
διαγωνισμό: «Μέσα από τη συνεργασία
μας με το Orange Grove στοχεύουμε
στην ενίσχυση της επιχειρηματικής
κουλτούρας στην Ελλάδα. Έχοντας τη νέα
γενιά στο επίκεντρο του προγράμματος
Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητάς
μας, δημιουργήσαμε το πρόγραμμα
“Ideas That Change Us”, το οποίο προάγει
πρωτοποριακές λύσεις για την πρόληψη,
την υγεία και την ευεξία. Παράλληλα,
η πρωτοβουλία αυτή θα προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια στους
νέους επιχειρηματίες ώστε να νιώσουν σιγουριά στα πρώτα τους
επαγγελματικά βήματα.»
Ο Πρέσβης της Ολλανδίας στην Ελλάδα, Caspar Veldkamp, δήλωσε
σχετικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουμε τη νέα
μας συνεργασία με την NN Hellas, στο πλαίσιο του Orange Grove.
Ο διαγωνισμός αυτός θα προσφέρει σε ελληνικές start-ups μία
μοναδική ευκαιρία να συνεργαστούν και να μάθουν από κορυφαίους
εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας, τόσο από την Ελλάδα όσο και
από την Ολλανδία, συγκεντρώνοντας έτσι πολύτιμη εμπειρία και από τις
δύο χώρες.»

NN Hellas and Orange Grove are organizing, for the first time,
the start-up competition “Ideas that Change Us”, which is open
to teams or start-ups in the areas of Technology, Health, Prevention and Wellness. Selected teams with strong ideas will go
onto the next phase of the competition, during which they will
take part in a 3-month acceleration program, put together by
the Dutch organisation IdeaHackers.
“Ideas that Change Us” is a programme in which the participants
can benefit from the experience and
know-how of executives from NN
Hellas, NN Group, Orange Grove and
IdeaHackers. They will also have the
chance to gain access to new business networks. Those interested can
apply for participation until 29 June
2018.
Ms. Marianna Politopoulou, Chairman
of BoD & CEO of NN Hellas mentioned
about the competition: “Through our
co-operation with Orange Grove,
we are aiming at strengthening the
entrepreneurial culture in Greece.
Having the new generation in the
epicenter of our CSR programme, we
created the programme “Ideas That
Change Us”, which promotes innovative solutions on prevention, better
health and wellness. At the same
time this initiative will equip young
entrepreneurs with the skills they
need to feel safe and secure in their
first business steps.”
The Dutch Ambassador to Greece Mr. Caspar Veldkamp, referring to the initiative, mentioned: “We are very pleased to announce our new co-operation with NN Hellas within the framework of Orange Grove. This competition will offer to Greek
start-ups a unique opportunity to co-operate with and learn
from top Greek and Dutch specialists in the field of health-tech,
combining valuable expertise from both countries.”

Μια ιδιαίτερα δημιουργική και δυναμική σχέση, που αναπτύχθηκε πρακτικά στη βάση ενός συμφώνου συνεργασίας μεταξύ της
ΙΝΤERAMERICAN και του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, αποδίδει τα τελευταία χρόνια απτά, θετικά αποτελέσματα. Αυτή η πραγματικότητα, αναδεικνύει το ευρύτερο άνοιγμα της εταιρείας στην
ακαδημαϊκή κοινότητα και το νέο επιστημονικό δυναμικό της χώρας
μας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, στις 11 Μαΐου στα κεντρικά
γραφεία της INTERAMERICAN στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε ημερίδα γνωριμίας 50 τελειοφοίτων και μεταπτυχιακών φοιτητών του
Τμήματος με την εταιρεία. Διοικητικά στελέχη της INTERAMERICAN
παρουσίασαν τον στρατηγικό προσανατολισμό της εταιρείας στην
ψηφιακή εποχή, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και
τις ευκαιρίες που προσφέρει
η σύγχρονη τεχνολογία.
Η ομάδα των επισκεπτών
παρακολούθησε
παρουσιάσεις για τις σύγχρονες
τάσεις εφαρμογής της ψηφιακής τεχνολογίας στην
ασφαλιστική βιομηχανία, για
την πορεία μετασχηματισμού
της εταιρείας στον τομέα
της Πληροφορικής, για την
καινοτόμο εισαγωγή agile
μεθοδολογιών στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών, για
τα ζητήματα στην ανάλυση Τα στελέχη της INTERAMERICAN και
μεγάλου όγκου δεδομένων, οι καθηγητές που συνόδευσαν τους
για τις προωθημένες ψηφια- μεταπτυχιακούς φοιτητικές του Πανεπιστημίου
Πατρών στην εκδήλωση της εταιρείας.
κές εφαρμογές της Αnytime
online στην ασφάλιση οχημάτων κ.ά. θέματα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα αποτελέσματα της συνεργασίας της ΙΝΤERAMERICAN με
το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η εν λόγω συνεργασία θεωρείται πρωτοποριακή για την ελληνική
πραγματικότητα και αποφέρει ισορροπημένα αμοιβαίο όφελος, εφ’
όσον τα μέλη της πανεπιστημιακής ομάδας ενσωματώνονται και
μαθαίνουν από τις επιχειρησιακές λειτουργίες της εταιρείας, συμμετέχουν άμεσα στην ανάπτυξη εφαρμογών ενδυναμώνοντας έτσι
τη σύγχρονη αντίληψη για την ουσιαστικά αποτελεσματική λειτουργία του Πανεπιστημίου στο επίπεδο της πρόσκτησης εμπειρίας, ενώ
από την πλευρά τους, ανταποδίδουν στην INTERAMERICAN με τη
συνεισφορά τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

A particularly creative and dynamic relationship, essentially developed on the basis of a memorandum of understanding concluded
between ΙΝΤERAMERICAN and the Department of Computer Engineering and Informatics of the University of Patras, has been
delivering tangible, positive results in recent years. This reality is
indicative of the company’s wider opening towards the academic
community and the young scientists of our country.
In the context of this partnership, 50 senior and post-graduate students of the Department visited the headquarters of INTERAMERICAN in Athens on 11 May 2018 in order to meet management executives of the company, who presented its strategic orientation in the
digital age, the challenges it is facing and the opportunities offered
by modern technology.
The students attended
presentations on modern
trends in the application
of digital technology in the
insurance industry, the restructuring of the company
in the field of IT, the innovative introduction of agile
methodologies in the development of new applications, issues concerning the
analysis of large volumes
of data, the advanced digital applications of Anytime
online for motor vehicle insurance, and other issues.
ΙNTERAMERICAN executives
Great emphasis was placed
and the professors who accompanied
post-graduate students of the University
on the results of the partof Patras to the company event.
nership between ΙΝΤERAMERICAN and the Department of Computer Engineering and Informatics of the University of Patras.
This partnership is considered to be trailblazing in Greece and
has resulted in balanced, mutual benefits, as the members of the
University team become incorporated in and learn from the operations of the Company, participating directly in the development of
applications and thus strengthening modern perceptions around
the essentially effective operation of the University at the level of
experience acquisition; in turn, these young scientists contribute
technological knowledge and skills to INTERAMERICAN.
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For more information you can visit:
https://www.nnhellas.gr/ideas-that-change-us

15

ISSUE #14
JUNE 2018

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

Σπιρουλίνα Κρήτης

Cretan spirulina

Παράγεται στο Ρέθυμνο Κρήτης σε ένα ειδυλλιακό
περιβάλλον πού πληροί όλες τις προϋποθέσεις για
την παραγωγή υψηλής ποιότητος Σπιρουλίνας.

Produced in Rethymno, in an idyllic environment
fulfilling every single precondition for high quality spirulina farming

Πρόκειται για ένα προϊόν 100% φυσικό το οποίο ανήκει
στην κατηγορία των υπερ-τροφών καθώς περιέχει πλήθος
θρεπτικών συστατικών, όπως βιταμίνες, αμινοξέα, πρωτεΐνες και ιχνοστοιχεία. Οι ιδανικές συνθήκες παραγωγής
της, και προπαντός η φυσική της αποξήρανση κάτω από τον
κρητικό ήλιο, καθιστούν την κρητική σπιρουλίνα τη μοναδική σπιρουλίνα η οποία μπορεί να καταναλωθεί είτε μόνη
της σαν σνακ, είτε σε συνδυασμό με ροφήματα και τροφές
όπως χυμούς, smoothies, τσάι, γιαούρτι, παγωτά, σαλάτες,
μπάρες δημητριακών κλπ. προσδίδοντας στο τελικό αποτέλεσμα υπέροχο χρώμα και γεύση.
Παραγωγή και εμπορία σπιρουλίνας σε νιφάδες.
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Spirulina is an all-natural product, a nutrient-dense superfood packed with vitamins, aminoacids, proteins and trace
elements. It is produced under ideal conditions, and most importantly let to dry naturally under the Cretan sun, making
this the only spirulina that can be consumed either alone as a
snack, or blended with beverages and various foods like juices, smoothies, tea, yoghurt, ice cream, salads, cereal bars
etc., adding brilliant colour, fragrance and flavour to the end
result. Production and marketing of spirulina flakes.
https://www.spirulinakritis.gr
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Αγροτικός
Συνεταιρισμός
Στέβια Ελλάς

Stevia Hellas
Agricultural
Cooperative

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΣΤΕΒΙΑ ΕΛΛΑΣ είναι η μοναδική
Επιχείρηση καλλιέργειας και παραγωγής προϊόντων με στέβια σε όλη την Ευρώπη. Οι καλλιέργειες και οι
εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στην κοιλάδα
του Σπερχειού, σε μια εύφορη αγροτική περιοχή
της Κεντρικής Ελλάδας που είναι γνωστή για το
εξαιρετικό μεσογειακό μικροκλίμα της. Ο συνεταιρισμός μας αποτελείται από 50 επαγγελματίες αγρότες, που είναι ταυτοχρόνως και μέτοχοι,
οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν υψηλών
προδιαγραφών προϊόντα στέβια, μια
υγιεινή εναλλακτική λύση στη ζάχαρη. Οι παραγωγοί μας καλλιεργούν
με σεβασμό στο περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τις πλέον πρόσφατες
και σύγχρονες καλλιεργητικές τεχνικές, ενώ συνεχώς εκπαιδεύονται
σε θέματα διατήρησης φυσικών πόρων αλλά και σε βιώσιμους τρόπους
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Η διαδικασία καλλιέργειας ξεκινάει το Μάρτιο, όταν η στέβια έχει
σπαρθεί και καλλιεργηθεί στα αποκλειστικά θερμοκήπια που διαθέτει
ο Συνεταιρισμός μας. Στη συνέχεια
μεταφυτεύεται στα χωράφια μας, εκ των οποίων τα περισσότερα
είναι βιολογικά. Στα τέλη Μαΐου και στις αρχές Ιουνίου, η στέβια
κόβεται, αποξηραίνεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες προκειμένου να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα των γλυκοζιτών της και
κατόπιν αποστέλλεται στο μοναδικό εργοστάσιο μεταποίησης
στέβια, το οποίο βρίσκεται στη Γαλλία, ώστε να εκχυλιστεί και
να παραχθεί το τελικό προϊόν. Ο Συνεταιρισμός απασχολεί πάνω
από 60 εποχικούς και μόνιμους εργαζόμενους κάθε χρόνο, βοηθώντας την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία της Κεντρικής
Ελλάδας και ακόμη αποτελώντας κίνητρο για τους ανθρώπους
να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Ο Συνεταιρισμός μας
ήδη προμηθεύει στέβια (καθαρή & κρυσταλλική & αποξηραμένα
φύλλα) διάφορες ευρωπαϊκές βιομηχανίες, βοηθώντας τους να
δώσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα τους. Τα προϊόντα με στέβια μπορούν να προσφέρουν στους ανθρώπους έναν πιο υγιεινό
τρόπο ζωής, απαλλαγμένο από τις παρενέργειες της ζάχαρης.
Τα 100% ευρωπαϊκά προϊόντα μας διανέμονται ήδη σε σημαντικές βιομηχανίες τροφίμων σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες και
σημεία πώλησης. Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε το δίκτυό μας
και να επεκτείνουμε τις πωλήσεις μας σε όλο τον κόσμο! Αυτή τη
στιγμή αναζητούμε νέες ευκαιρίες για τη διανομή των προϊόντων
μας (καθαρή, κρυσταλλική και αποξηραμένα φύλλα στέβια) για
περαιτέρω επέκταση στις Ευρωπαϊκές χώρες.

Stevia Hellas Agricultural Cooperative is the leading Enterprise dedicated to stevia cultivation and production
across Europe. Our fields and facilities are
located in the Sperchios Valley, a fertile
rural area in Central Greece, known for its
exceptional Mediterranean microclimate.
Our cooperative consists of 50 professional farmers, who are also shareholders and
who cultivate and produce high-quality stevia products, a healthy alternative to sugar.
Our farmers treat the environment with high respect and grow
stevia using the latest cultivation
techniques while they are being continually trained on how to
preserve natural resources and
foster sustainable development
in rural areas. Our cultivation process begins in March, with stevia
seed germination starting first
in our own nursery houses. Then,
the seedlings are transplanted
into our fertile fields, the majority
of which are organic. In late May
and early June, stevia is harvested, dried under very specific conditions to preserve its
high-quality glycosides, and sent for extraction and purification to the only European stevia-processing factory,
located in France. Our Cooperative employs yearly more
than 60 seasonal and permanent workers, thus contributing to the economic development of Central Greece and
even motivating people to start their own businesses. The
Stevia Hellas Cooperative already provides with stevia
(pure, in crystal form or dried leaves) several European
industries, helping them add extra value to their products.
Stevia products allow people to enjoy a healthier lifestyle
without the negative side effects of sugar. Our 100% European products are already being distributed to major food
industries across several European countries and points
of sale. We keep expanding and growing our sales network
alll over the world! We are currently exploring new opportunities for the distribution of our products (pure stevia,
crystal stevia and dry stevia leaves) in European countries.
We cultivate locally - We serve globally!
A cooperative of united farmers who can change the world!
https://www.stevianet.gr/
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Η εταιρεία μας είναι το αποτέλεσμα της αγάπης και του σεβασμού μας για τους εξαιρετικούς θησαυρούς της Ελληνικής γης. Η Hellenic Fields ΕΠΕ παράγει Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, Αγρία Αρωματικά Βότανα και Αγνό Μέλι,
από τις περιοχές της Ολυμπίας, της Μάνης και της Άνδρου,
από ιδιόκτητους ελαιώνες 5.000
δέντρων και μέσω επιλεκτικών
συνεργειών με τοπικούς παραγωγούς.
Η βαθιά γνώση της ομάδας μας
για τις παραδοσιακές τεχνικές,
σε συνδυασμό με τις σύγχρονες οικολογικές και αειφόρες
πρακτικές
ελαχιστοποιημένης
παρέμβασης , προστατεύουν το
φυσικό τοπίο και μικροκλίμα. Η
προσωπική ενασχόληση σε κάθε
στάδιο της παραγωγής από την
καλλιέργεια ως την τυποποίηση,
σε συνδυασμό με την εφαρμογή συστημάτων ISO, εξασφαλίζει την υπεροχή στην ποιότητα των προϊόντων μας και την
διάσωση αυτού του μοναδικού τόπου που καλλιεργούμε.
“ena ena” είναι η ταυτότητα, η φιλοσοφία και η δέσμευση
μας, να καλλιεργούμε, παράγουμε και προσφέρουμε μοναδικά προϊόντα πλούσια σε άρωμα, γεύση και διατροφική
αξία. “ena ena” σημαίνει υπομονή στην καλλιέργεια, μοναδικότητα στην παραγωγή και εξαιρετικά προϊόντα, όλα
βραβευμένα στους μεγαλύτερους διεθνείς διαγωνισμούς!
H δέσμευσή μας είναι να προσφέρουμε σε κάθε έναν από
τους πελάτες μας αγνά προϊόντα που αναδεικνύουν την
Ελληνική παράδοση και τιμούν τη Μεσογειακή Διατροφή.
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Our company was born out of our love, appreciation and
respect for the exceptional treasures of the Greek land.
Hellenic Fields Ltd. produces Extra Virgin Olive Oil, Wild
Herbs and Raw Honey from Olympia, Mani and Andros,
from privately owned olive groves of 5.000 trees and
selective collaborations with
local farmers.
Our teams’ deep knowledge of
traditional techniques, combined
with
modern
sustainable
practices, protects the natural
landscape and microclimate, with
minimal intervention through
organic permaculture farming.
Personal engagement and ISO
certification in every production
stage, from cultivation to
packaging, ensures the superior
quality of our products and the
preservation of the pristine land we own and cultivate.
“ena ena” (meaning one by one) is our brand, philosophy
and commitment to cultivate, produce and offer unique and
exceptional products, rich in aroma, flavor and nutritional
value. “ena ena” means patience in cultivation, uniqueness
in production and exceptional products, all awarded in
international competitions for their taste, quality and
design!
Our commitment is to provide to each one of our customers
pure products that represent the Greek dietary tradition
and honor the Mediterranean Diet.
https://www.hellenicfields.gr
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Η FREI ιδρύθηκε το 1985 σαν ανώνυμη τουριστική και συνεδριακή εταιρία.

FREI was established in 1985 as a Professional Congress
Organizer and Tourism company.

Τα τμήματα μας είναι
• Συνεδριακό (PCO): πλήρης διοργάνωση και υλοποίηση Συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• Events: πλήρης διοργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων,
events, εταιρικών συναντήσεων, team-building activities,
incentive trips κ.λ.π.
• Corporate Travel: ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες για
όλο τον κόσμο (Μέλος ΙΑΤΑ) για εταιρικούς πελάτες, με προσωπική εξυπηρέτηση και ελκυστικές τιμές
• Εισερχόμενων εταιρικών πελατών (DMC): πλήρεις ταξιδιωτικές & τουριστικές υπηρεσίες για εταιρικούς πελάτες από το
εξωτερικό.

Our Departments are:
Congress (PCO) : Οrganization and implementation of Congresses and conventions, in Greece and abroad.
Events: Organization and implementation (turn-key projects) of events, corporate meetings, team-building activities, incentive trips etc.
Corporate Travel Services: Providers of travel and tourism services (IATA member) for outgoing corporate clients, with personal servicing and competitive rates.
Destination Management Services (DMC): Providers of
travel and tourism services for incoming corporate clients
(Individuals or groups).

Στα 33 χρόνια λειτουργίας μας έχουμε υλοποιήσει πάνω από
3000 συνέδρια και events κάθε μορφής, ενώ οργανώνουμε
πάνω από 500 εταιρικές συναντήσεις το χρόνο και εξυπηρετούμε χιλιάδες στελέχη στα επαγγελματικά τους ταξίδια παρέχοντας
24ωρη υποστήριξη.
Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την FREI είναι Εμπειρία, Outof-the-box προτάσεις, Αξιοπιστία, Προσωπική εξυπηρέτηση και
ενδιαφέρον, Ανταγωνιστικές χρεώσεις και Σημασία στη λεπτομέρεια.

During our 33 years of operation we were in charge of over
3,000 congresses and events of all types in Greece and
abroad. Moreover, we organise over 500 corporate meetings per year and serve thousands of corporate staff as
concerns to their travel arrangements on a 24-hour basis.
Our credentials combine Experience, Out-of-the-box proposals, Reliability, Personal servicing & interest, Competitive rates and Attention to detail.

Μέλος
H.A.P.C.O (Hellenic Association of Professional Congress
Organizers),
I.A.T.A (International Air Transport Association) ,
I.C.C.A (International Congress and Convention Association),
M.P.I (Meeting Professionals International),
S.I.T.E (Society for Incentive Travel Excellence).
Πιστοποίηση ISO 9001.

Μember of
H.A.P.C.O (Hellenic Association of Professional Congress
Organizers),
I.A.T.A (International Air Transport Association) ,
I.C.C.A (International Congress and Convention Association),
M.P.I (Meeting Professionals International),
S.I.T.E (Society for Incentive Travel Excellence)
ISO 9001
https://www.frei.gr
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Μαρίβα Ζαχάρωφ

Mariva Zacharof

Η Μαρίβα Ζαχάρωφ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Μεγάλωσε
στο Βέλγιο και σπούδασε στη Μεγάλη Βρετανία, εξασφαλίζοντας
υποτροφία του Shillizzi Foundation. Είναι εικαστικός, διεθνώς
βραβευμένη, μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών
Ελλάδος, ενώ δουλειά της συμπεριλαμβάνεται στις συλλογές
διαφόρων Ελληνικών Μουσείων και Ιδρυμάτων. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα, εκθέτοντας παράλληλα σε φεστιβάλ τέχνης σε
Ελλάδα, Ευρώπη, Ασία και Αμερική από το 2001. Έχει εξασφαλίσει εγχώριες και διεθνείς δημοσιεύσεις, καθώς και χρηματικό
έπαθλο για την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου από το Sidney
Perry Foundation. Έχει πραγματοποιήσει τέσσερις ατομικές εκθέσεις, ενώ το 2012 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 5η Διεθνή
Μπιενάλε του Πεκίνο. Το 2013 συμμετείχε επίσης στη Μπιενάλε
X-Border της Σουηδίας αλλά και στη Διεθνή Μπιενάλε Kολλάζ
της Σερβίας το 2011.

Mariva Zacharof is a dynamic visual artist, born in Athens
in 1978. She grew up in Belgium and studied in Great Britain, securing a scholarship from the Shillizzi Foundation.
She is an international award-winning artist, member of
the Chamber of Fine Arts of Greece, while her work is included in the collections of various Greek Museums and
Institutions. She lives and works in Athens, exhibiting at
the same time in art festivals in Greece, Europe, Asia and
America since 2001. Mariva Zacharof has been included
in national and international publications, and won a cash
prize for the production of an art piece by the Sidney Perry
Foundation. She has held four solo exhibitions, and in 2012
Ms. Zacharof represented Greece at the 5th Beijing International Biennale in China. In 2013 she also participated
in the Swedish Biennial X-Border and in the 2011 Serbian
International Biennial of Collage and Assemblage.

Εκτός από εικαστικός είναι και παιδαγωγός.
Έχει ταξιδέψει σε 18 χώρες του κόσμου και πιστεύει πως τα ταξίδια διευρύνουν τους ορίζοντες του Νου και της Ψυχής. Το χειμώνα
του 2017 βρέθηκε στο Μπανγκλαντές όπου δούλεψε εθελοντικά
υπό την αιγίδα του Nawasha - Najib Environment Development
Foundation στην επαρχία Paril Nawada με 80 παιδιά 4 έως 12
ετών, διεξάγοντας επί καθημερινής βάσεως ένα διαδραστικό εργαστήριο σχεδίου και ζωγραφικής. Παράλληλα, κατά την τρίμηνη
παραμονή της στη χώρα, κατέγραψε την ζωή των παιδιών στις
διάφορες επαρχίες. Το φωτογραφικό αυτό έργο θα παρουσιάσει
στη Ολλανδία από τις 25 έως τις 27 Μαΐου 2018, στη Διεθνή Συνάντηση Καλλιτεχνών Huntenkunst 2018, στην πόλη Ulft, όπου
θα κάνει δυναμικά την είσοδό της στην ολλανδική αγορά Τέχνης.
Η επιλογή της κας Ζαχάρωφ για τη Huntenkunst 2018 έγινε από
Διεθνή Επιτροπή.
Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από το έργο της μπορείτε
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της: www.mariva-zacharof.com
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Apart from a visual artist, she is also a pedagogue.
Mariva Zacharof has traveled to 18 countries around the
world and believes that traveling widens the horizons of
the Mind and Soul. In the winter of 2017 she was in Bangladesh where she worked voluntarily under the auspices of
Nawasha - Najib Environment Development Foundation in
the province of Paril Nawada with 80 children from 4 to 12
years old, conducting an interactive drawing and painting
workshop on a daily basis. At the same time, during her
three-month stay in the country, she recorded the life of
children in different provinces. This photographic work will
be presented in the Netherlands from 25 to 27 of May 2018
at the Huntenkunst 2018, an International Artists Encounter in the city of Ulft, where she will make a dynamic entry
into the Dutch Art Market. The selection of Ms. Zacharof
for the Huntenkunst 2018 was made by an International
Committee.
For more information about her work, you can visit her
website: https://www.mariva-zacharof.com
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The Apokoronian Origins

The Apokoronian Origins

Εμείς στην “The Apokoronian Origins” χτίζουμε μία καινούργια, στοχευμένη μάρκα. Μια ελληνική, κρητική, χανιώτικη,
αποκορωνιώτικη μάρκα! Μία μάρκα που αποτελείται από
δύο βασικούς πυλώνες με άμεση συνέργεια. Από ένα καλάθι με επιλεγμένα προιόντα διατροφής του τόπου και εξαγωγικό χαρακτήρα, με αιχμή το ΠΟΠ ελαιόλαδο, το μέλι, τα
άγρια βότανα, τα παραδοσιακά αρτύματα ξυδιού και από ένα
γαστρονομικό, πολιτισμικό οδοιπορικό στον ίδιο τόπο, στον
Αποκόρωνα, ώστε να βιώσει ο επισκέπτης την καθημερινότητα των ανθρώπων, τις γεύσεις, τις συνταγές, τις συνήθειες. Γιατί ο Αποκόρωνας είναι ένας τόπος που μπορεί κάποιος
να χαρακτηρίσει “ατόφια Κρήτη”. Αυθεντικός, παραδοσιακός,
περήφανος, ξεχωριστός. Όπως τα πρϊόντα του, όπως και οι
άνθρωποί του. Στοχεύουμε να προσφέρουμε νέες εμπειρίες
γεύσεων, διατροφής, ευζωίας σε αυτούς που επιζητούν να
τις ανακαλύψουν. Να παρέχουμε αξία και διαφορετικότητα
και όχι ακόμα ένα προϊόν ή υπηρεσία. Έχουμε ξεκάθαρο πλάνο και αμέριστο πάθος για να τα καταφέρουμε!

Through “The Apokoronian Origins” we are building a new,
purposeful brand. A Greek brand from Apokoronas, in
Chania, Crete. A brand consisting of two main pillars with
a direct synergy between them: A basket of carefully selected local agricultural products, such as extra virgin olive oil, Cretan honey, native wild herbs, traditional vinegar
dressings, as well as a gastronomic and cultural journey, a
taste of Apokoronas itself, its everyday life, the customs,
the food, the recipes. Apokoronas is a place that can be
described as “pure, unspoiled Crete” as it is authentic, traditional, proud, distinctive -just like its products and its
people. We aim to offer new experiences of taste, nutrition
and a sense of well-being to those who seek to discover
them. We are here to provide added value and diversity,
not just one more product or service. We have a precise
plan and a true passion to succeed!
https://www.apokoronian.gr
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Start-Up Your Way:
Ένα ξεχωριστό διήμερο επιχειρηματικότητας
υπό την αιγίδα του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου
Με τον υπότιτλο ‘’Start-Upping Your Way’’, η Ακαδημία ThinkBiz επέστρεψε
για δεύτερη συνεχή χρονιά στις 18 και 19 Μαΐου προσφέροντας μια
ολοκληρωμένη εμπειρία επιχειρηματικότητας. Στόχος της φετινής χρονιάς
ήταν να βοηθήσει τους νέους να κάνουν τη μετάβαση από το πανεπιστήμιο
στον επιχειρηματικό κόσμο και να επιβιώσουν σε αυτόν. 12 ομιλίες,
8 workshops και 2 panels εξειδικευμένα σε Μάρκετινγκ, Πωλήσεις,
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Πληροφορική προσέφεραν
ενημέρωση σε θέματα καινοτομιών της αγοράς και ενέπνευσαν τους
συμμετέχοντες να αναπτύξουν τα προσωπικά τους προσόντα παρέα με
έναν Twitter analyst, τη διευθύντρια της Microsoft, μία επενδυτή των

VentureFriends, τη Γενική Διευθύντρια της εταιρείας Καυκάς και πολλούς
άλλους από το χώρο των επιχειρήσεων. Προσομοιώσεις συνεντεύξεων,
δικτύωση και επαφές -τόσο με νεοφυείς επιχειρήσεις όσο και με μεγάλες
εταιρείες από την Ελλάδα και το εξωτερικό- μαζί με διαδραστικά παιχνίδια
και happenings ενίσχυσαν ακόμα περισσότερο το βιωματικό κομμάτι!
Έτσι, ο κάθε συμμετέχων είχε την ευκαιρία να διαμορφώσει το δικό του
πρόγραμμα αντλώντας στοιχεία από τα παραπάνω με βάση τα προσωπικά
ενδιαφέροντα και τους στόχους του. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του
ThinkBiz υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Endeavor Greece, του Mazinnov
και του HEDA με την υποστήριξη της ΜοΚΕ ΟΠΑ.

Start-Up Your Way: A special two-day event
on entrepreneurship under the auspices
of HeDA
With ‘’Start-Upping Your Way’’, the ThinkBiz Academy, for the second year in a row, offered an integrated
entrepreneurial experience, on May 18 and 19, aimed at helping young people transition over from university to the business world and survive in the latter. A total of 12 lectures, 8 workshops and 2 panel discussions focused on Marketing, Sales, Human Resource Management and IT gave participants ample information and updates on market innovations but also inspired them to develop their own skills and thanks to the
help of a Twitter analyst, a director working for Microsoft, an investor from VentureFriends, the General
Manager of Kafkas S A. and many more representatives from the world of business. Interview simulations,
networking and contacts -both with startups and big business organisations from Greece and abroad- together with interactive games and happenings further enhanced the hands-on, learning experience! As a
result, each participant had the chance to work out their own project and agenda by borrowing elements
from the aforementioned activities based on their personal interests and goals. This year’s ThinkBiz initiative materialised under the aegis of Endeavor Greece, Mazinnov and HEDA with the support of ΜοΚΕ OPA
(Innovation & Entrepreneurship Unit/Athens University of Economics& Business).

Η LeasePlan είναι μία από τις κορυφαίες εταιρίες διαχείρισης
οχημάτων και μετακίνησης παγκοσμίως, με 1,8 εκατομμύρια οχήματα υπό διαχείριση σε περισσότερες από 30 χώρες. Αντικείμενό
της είναι η πλήρης διαχείριση του κύκλου ζωής των οχημάτων για
τους εταιρικούς αλλά και τους ιδιώτες πελάτες της, φροντίζοντας τα
πάντα, από την αγορά, την ασφάλιση και τη συντήρηση των αυτοκινήτων
έως την μεταπώληση τους. Με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρία, η αποστολή της LeasePlan είναι να παρέχει το what’s next στη μετακίνηση μέσω
υπηρεσιών που προσφέρουν ‘any car, anytime, anywhere’ - έτσι ώστε εσείς να
συγκεντρώνεστε στο δικό σας what’s next.
Μάθετε περισσότερα στο www.leaseplan.gr
LeasePlan is one of the world’s leading Car-as-a-Service companies, with 1.8 million
vehicles under management in over 30 countries. LeasePlan manages the entire vehicle
life-cycle for its corporate, SME and private customers, taking care of everything from
purchasing, insurance and maintenance to car resale. With over 50 years’ experience,
LeasePlan’s mission is to provide what’s next in mobility via an ‘any car, anytime, anywhere’
service – so you can focus on what’s next for you. Find out more at www.leaseplan.gr
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Ο HeDA σε προσκαλεί στην
μεγαλύτερη γιορτή ποδηλάτου

HeDA invites you to the largest
cycling celebration
1st Athens Bike Marathon

1ος Ποδηλατικός Μαραθώνιος Αθήνας.
H Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας διοργανώνει την Κυριακή 5 Μαΐου
2019, αγώνα ποδηλασίας ο οποίος θα καλύψει την κλασσική διαδρομή του Μαραθωνίου δρόμου, απόστασης 42.195μ, ξεκινώντας από τον
Μαραθώνα με τερματισμό στο Ζάππειο Μέγαρο. Ο αγώνας απευθύνεται σε επαγγελματίες αθλητές αλλά και σε απλούς αθλούμενους
και θα έχει διεθνή χαρακτήρα. Η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό
την αιγίδα του Ελληνο Ολλανδικού Συνδέσμου, του Ζαππείου Μεγάρου,
του Υπουργείου Αθλητισμού, των Δήμων Αθηναίων και Μαραθώνος, τη
Νομαρχία Αττικής, καθώς και άλλων φορέων. Μέγας χορηγός είναι η
COCO-MAT και οι New York Times, ενώ την προσπάθεια αυτή πλαισιώνουν το New York College και άλλοι χορηγοί και υποστηρικτές. Θα
υπάρχει κοινωνική προσφορά από τα έσοδα της διοργάνωσης, καθώς
θα βοηθηθούν φορείς οι οποίοι στηρίζουν τους αδύναμους συνανθρώπους μας, καθώς και το “The Pillow Positive project”, πού είναι μια δράση της COCO- MAT για στήριξη των γυναικών με καρκίνο του μαστού.
Η COCO-MAT θα διαθέσει δωρεάν, προς χρήση στον αγώνα, περίπου
500 ξύλινα ποδήλατα τα οποία είναι μοναδικά στον κόσμο και τα οποία
παράγονται στην Ελλάδα. Έτσι στηρίζουμε έμπρακτα την φιλοσοφία

μας για έναν οικολογικό τρόπο μετακίνησης, έναν εναλλακτικό τρόπο
ζωής, πού ως βάση του έχει την άθληση, τον υγιεινό τρόπο ζωής και την
αποχή από το κάπνισμα.
Η ιστορική νίκη των Ελλήνων εναντίων των Περσών στη Μάχη του Μαραθώνα το 450 π.Χ., σηματοδοτεί την απαρχή του Δυτικού πολιτισμού και κατά
συνέπεια, τη γέννηση και τη διάδοση της Δημοκρατίας σε ολόκληρο τον
κόσμο. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο οι New York Times μας επέλεξαν
να πλαισιώσουμε το πρόγραμμά τους στο ετήσιο Athens Democracy
Forum στο Ζάππειο Μέγαρο, όπου αποτελεί την μεγαλύτερη Παγκόσμια
ωδή της Δημοκρατίας. Ένας αγώνας που με το ποδήλατο κάνει προσιτή σε όλους την διαδρομή του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.
Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη της Γης, να
ε ν ω θ ο ύ μ ε σ τ ι ς 5 Μ α ϊ ο υ σ τ η ν ε κ κ ίν η σ η σ τ ο ν Μ α ρ α θ ώ ν α , ν α
ποδηλατήσουμε και να γιορτάσουμε την Δημοκρατία, να διαδώσουμε το
πνεύμα του αθλητισμού και του εναλλακτικού τρόπου ζωής. Να γίνουμε
όλοι μέτοχοι αυτής της μεγάλης και πολυδιάστατης εορτής που θα
γίνει θεσμός στα αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα της χώρας αλλά και
έξω από αυτή. Ενός αγώνα που θα “γράψει” ιστορία!

The Hellenic Cycling Federation is organizing a cycling race on Sunday May the 5th,
2019 that will cover the same route and distance as the authentic Marathon race
(42.195m). The race will start in Marathon and finish in the heart of Athens, more
specifically in Zappeion Megaron. We invite everyone to join us irrespective of age,
background or athletic abilities. The race is suitable not only for professional cyclists but for all those who enjoy riding a bicycle and support healthy living. There
will be a smaller route of 3km in the city center for both kids who wish to cycle
with their parents as well as those who simply wish to enjoy a leisurely ride in the
city. Groups as well as company teams are also welcome to join us. All types of
bicycles are allowed as long as they are fully functional and safe to ride. It will
be a great day out for the family and a huge celebration for all who will join us
on this venture! This event will be supported by the Hellenic Dutch Association of
Commerce and Industry, the Greek Ministry of Sports, Athens Council, Marathon
Council, Athens Regional Governance, Ministry of Public Order, etc. to name but
a few. Our lead sponsor for this event will be COCO-MAT while other sponsors include The New York Times, New York College and many more who are joining us to
support this unique event. If you wish to contribute and sponsor this event, please
click here to contact the organizers via email. A share of the funds from the race
will be returned to the community to support those in need and will further support initiatives and foundations as well as non-profit organizations. An example is
the “Pillow Positive Project”, an initiative by COCO-MAT for the support of women
with breast cancer. COCO-MAT Bike, as a great supporter of the race, will be providing us with 500 wooden bikes free to use during this race. This is a unique and
fully eco-friendly wooden bike, that is manufactured in Greece. Their philosophy
of healthy living and eco-consciousness has come to life with these bicycles! They
provide an alternative means of transport, supporting healthy lifestyle and the environment as they manufacture bikes from natural materials and for every bike
that is purchased a tree is planted. The historic victory of the Greeks over the Per-

www.athensbikemarathon.com

sian invaders in the village of Marathon, in 450 BC, marks
the birth of Western Civilization and consequently the
dissemination of democracy throughout the world. For
this reason and in honour of the birthplace of democracy,
The New York New York Times will be holding their Annual
International Athens Democracy Forum at Zappeion Megaron, and they wanted to include us to their program. We
invite everyone from all over the country and all over the
world to join us on this amazing and unique experience!
Be part of the Bike Marathon of Athens and come to join
us on a trip through history, celebrating democracy and
becoming ambassadors of a healthier and happier living!
We are our choices, so today make the choice to be part
of this amazing and multifaceted celebration of life and
health. We hope that this event will be embraced by all
and will become an annual celebration for years to come!
This is a day that will go down in history and we should all
be part of it!
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Η εταιρεία Rijk Zwaan Hellas διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το πρώτο Watermelon Event 2018, στις 5 και 6 Ιουνίου, στην
περιοχή Λαβδέικα Αμαλιάδας στην Πελοπόννησο. Συνάδελφοι και συνεργάτες από 7 χώρες (Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία,
Τουρκία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Κύπρος), εξαγωγικές εταιρείες, παραγωγοί, έμποροι και αντιπρόσωποι μεγάλων αλυσίδων
σουπερμάρκετ παρευρέθησαν στην εκδήλωση. Στον αγρό όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για τις νέες ποικιλίες καρπουζιού και υποκείμενου εμβολιασμού. Επίσης επισκέφτηκαν πειραματικά τις
μεγαλύτερες εξαγωγικές εταιρίες. Όλοι οι επισκέπτες εντυπωσιάστηκαν από τη γεύση των καινούριων ποικιλιών. Περιοδικά και εφημερίδες κάλυψαν την εκδήλωση.
https://www.rijkzwaan.gr/

Rijk Zwaan Hellas organized with great success the first Watermelon Event 2018 on 5-6 June in Lavdeika, Amaliada in the Peloponnese. Colleagues and
partners from 7 countries (Netherlands, Italy, Spain, Turkey, Hungary, Romania, Cyprus), export companies, growers, resellers and representatives from big
supermarket chains attended the event. They had the opportunity at the demonstration field to be informed about our new watermelon and rootstock varieties. Besides this, they also visited external trials and the biggest export companies. All guests were impressed by the taste of the new varieties. The event
was covered by local and national newspapers and magazines.

6th Greek Exports Forum:

Υπό την αιγίδα του HeDA το Συνέδριο-Θεσμός για τις Εξαγωγές
Μετά από μία ακόμη χρονιά-ρεκόρ για τις εξαγωγικές επιδόσεις της Ελλάδας, οι οποίες στηρίζουν έμπρακτα την
εθνική οικονομία και την προσπάθεια της χώρας για επιστροφή σε βιώσιμη πορεία ανάπτυξης, διοργανώθηκε
το 6thGreek Exports Forum.
Το συνέδριο-θεσμός για τις εξαγωγές έδωσε στον Έλληνα εξαγωγέα χρηστικά «εργαλεία» και πληροφορίες
προκειμένου να ενισχύσει την εξαγωγική του δραστηριότητα και να επιλέξει τις επόμενες αγορές-στόχους,
προσφέροντας βήμα σε εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, του επιχειρηματικού κόσμου και σε ειδικούς για
την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα εξαγωγών.
Ο Ελληνο-Ολλανδικός Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύνδεσμος έθεσε και φέτος υπό την αιγίδα του το Forum και συμμετείχε σε B2B συναντήσεις, παρέχοντας σε Έλληνες εξαγωγείς χρήσιμες πληροφορίες ώστε να
ενισχύσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα αλλά και τεχνογνωσία όσον αφορά την Ολλανδική αγοράστόχο.
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1ος διαγωνισμός
καινοτομίας NOYNOY
Idea Challenge
Αξιοποίηση καινοτομικής
δυναμικής ερευνητικών
ομάδων στην ελληνική
γαλακτοβιομηχανία

1st innovation competition
NOYNOY Idea Challenge
Taking advantage
of the innovative
potential of research
teams in the Greek
dairy industry

Η εταιρεία FrieslandCampina Hellas, ανακοινώνει την έναρξη 1ου Διαγωνισμού Καινοτομίας «NOYNOY Idea Challenge», που απευθύνεται σε νέους επιστήμονες με στόχο να αξιοποιήσει την ερευνητική τους δυναμική στην πράξη
στην ελληνική γαλακτοβιομηχανία. Ο Διαγωνισμός αποτελεί πρωτοβουλία
της FrieslandCampina Hellas, σε Σύμπραξη με το Εργαστήριο Βιομηχανικής
και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και
τη συμβουλευτική εταιρεία μεταφοράς καινοτομίας Break-Even Consulting.

FrieslandCampina Hellas announces the commencement of the 1st
Innovation Competition “NOYNOY Idea Challenge”, which is aimed at young
scientists in the Greek dairy industry in order to stimulate their research
potential in practical applications. The competition is an initiative of
FrieslandCampina Hellas, in partnership with the Laboratory of Energy &
Industrial Economics (LIEE) of the National Technical University of Athens
and the innovation-transfer consulting company, Break-Even Consulting.

Στόχος
Στόχος του 1ου Διαγωνισμού «NOYNOY Idea Challenge» είναι να επιβραβεύσει πρωτότυπες ιδέες στον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας που βελτιώνουν
την αποτελεσματικότητα στην αλυσίδα αξίας, ενσωματώνουν την περιβαλλοντική διάσταση στο σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, επικουρούν
στην προσπάθεια εξάπλωσης της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών και υιοθετούν καλές πρακτικές και πρότυπα, που απορρέουν από την κυκλική οικονομία. Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν
προτάσεις στις θεματικές ενότητες: Κτηνοτροφία, Βιωσιμότητα, Ποιότητα
& Ασφάλεια, Παραγωγή & Διεργασίες, Σχεδιασμός προϊόντος καθώς και
Τεχνολογίες εμπλοκής τελικών χρηστών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
υποβάλλουν την πρότασή τους στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του
NOYNOY Idea Challenge έως το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018

Objective
The objective of the 1st «NOYNOY Idea Challenge» Competition is to reward
innovative ideas in the dairy industry sector that improve efficiency in the
value chain, integrate the environmental dimension in the design of products
and services, assist in the effort to expand the use of new information and
communications technologies, and adopt good practices and standards that
stem from the circular economy.
The candidates are invited to submit proposals in the following themes:
Livestock, Sustainability, Quality & Safety, Production & Processes,
Product Design as well as End-user engagement technologies.
Those interested are invited to submit their proposal to the specially
designed NOYNOY Idea Challenge platform by Saturday 30 June 2018

www.noynoyideachallenge.gr

6th Greek Exports Forum:

an Institution for Exports placed under the auspices of HeDA
The 6thGreek Exports Forum was held against the backdrop of yet another record-breaking year for Greek exports, which
contribute substantially both to the national economy and the overall effort of Greece to get back on the track for sustainable
growth.
The Forum, which is a staple and an institution for exports, offered Greek exporters useful “tools” along with information on
how to increase their activities and choose their next target-markets and also allowed for an exchange of views and ideas
between exporters, the representatives of the political world, the business community as well as experts in provision of
know-how on all that is exports.
HeDA placed the Forum under its auspices again this year and took part in B2B meetings, thus giving Greek exporters practical information on ways to better their export capacity while familiarizing them with the Dutch target-market by virtue of
its own expertise.
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Πώς να αντιμετωπίσω Managing
την πρεσβυωπία μου presbyopia
Η πρεσβυωπία αποτελεί ένα πρόβλημα που εμφανίζεται σε όλους
τους ανθρώπους μετά την ηλικία των 40 ετών. Στην ουσία δεν πρόκειται για πάθηση, αλλά για την φυσιολογική διαδικασία γήρανσης
του κρυσταλλοειδούς φακού του οφθαλμού. Βασικό της σύμπτωμα
είναι η μειωμένη κοντινή όραση. Μέχρι πριν λίγο καιρό δεν υπήρχε
μια αξιόπιστη και ασφαλής μέθοδος διόρθωσης της πρεσβυωπίας. Η
επανάσταση σήμερα γίνεται με την πρωτοποριακή μέθοδο διόρθωσης
πρεσβυωπίας που εφαρμόζεται πλέον σε πολλά κέντρα της Ελλάδας.
Η πρώτη μέθοδος, που μέσα σε λίγα λεπτά,
χωρίς πόνο, αναισθησία με σταγόνες και με
την βοήθεια του Femto Second laser, γίνεται τοποθέτηση ενός μικροσκοπικού φακού
στον κερατοειδή μόνο του ενός οφθαλμού.
Τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ο ασθενής
μπορεί να επιστρέψει την επόμενη μέρα στην
εργασία του.

Presbyopia, which is always a problem for people over 40, is neither a
condition nor a disease. It is part of the natural ageing process of the
eye’s natural lens as it begins to lose its focusing flexibility. The core
symptom of presbyopia is poor near vision. Until recently there was
no reliable or safe way to correct it. Today though, there are two revolutionary ways to deal with presbyopia, and both innovative methods
are opted for by many specialised centres in dealing with patients
throughout Greece.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΤΣΕΡΗΣ MD, PhD, FEBO
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

One option is an outpatient procedure that
only takes a few minutes. Eye-drop anaesthesia creates a pain-free procedure in
which a femtosecond laser is used to place
a tiny lens in the corner of one of the eyes.
The results are immediate and the patient
can return to work the next day.

A second method of managing presbyopia in
Δεύτερη μέθοδος αντιμετώπισης της πρεpeople over 40 involves laser correction for
σβυωπίας σε άτομα ηλικίας άνω των 40
the non-dominant eye so that upon the end
ετών γίνεται υποδιορθώνοντας με το laser
of treatment one eye can clearly see near
τον μη κυρίαρχο οφθαλμό ώστε να επιτύχουμε ο ένας οφθαλμός να βλέπει καλά μακριά
and the other far.
και ο άλλος κοντά.
Still, nowadays, for people over 50 there are
Σε ηλικίες όμως άνω των 50 ετών υπάρχουν
alternative, state-of-the-art ways to imπλέον άλλοι πιο σύγχρονοι τρόποι αντιμεprove vision, primarily thanks to the inserτώπισης της πρεσβυωπίας, με κυριότερο
tion of multifocal intraocular or progressive
τη χρήση ενδοφθαλμίων πολυεστιακών ή
lenses. Every year in Europe over 3 million
προσαρμοστικών φακών. Πάνω από 3 εκατομμύρια χειρουργικές επεμβάσεις για καsurgical procedures are performed on paταρράκτη πραγματοποιούνται στην Ευρώπη
tients with visually significant cataract and
κάθε χρόνο. Χωρίς τη χρήση ειδικών ενδοIOANNIS DATSERIS, MD, PhD, FEBO
intraocular
lens (IOL) implantation helps
Eye surgeon
φακών που να μπορούν να διορθώσουν την
correct
presbyopia
in most people who get
πρεσβυωπία, οι περισσότεροι ασθενείς αντιpoor near vision post-surgery and need reading glasses. The majorμετωπίζουν μετεγχειρητικά μειωμένη κοντινή όραση με αποτέλεσμα
την ανάγκη γυαλιών για το διάβασμα. Οι περισσότεροι ενδοφθάλμιοι
ity of IOLs help correct vision to a certain distance. However, multiφακοί μπορούν να διορθώσουν την όραση σε μία ορισμένη απόσταση.
focal (trifocal) IOLs are so technologically advanced they can fix near,
Αντιθέτως, οι πολυεστιακοί (τριπλοεστιακοί) ενδοφακοί είναι προfar and intermediate vision, restoring fully-functional vision. These
χωρημένης τεχνολογίας ώστε να διορθώνουν την κοντινή, τη μακριlenses have been designed to simulate young-eye vision and help paνή και την ενδιάμεση όραση, προκειμένου να επιτευχθεί λειτουργική
tients adjust more naturally to their visual needs. Subsequently, it is
όραση. Αυτοί οι φακοί έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσομοιάζουν τη
νεανική όραση βοηθώντας τους ασθενείς να προσαρμοστούν πιο φυeasier for them to proceed with their daily routine and to seamlessly
σικά στις οπτικές τους ανάγκες. Έτσι, οι ασθενείς μπορούν να ολοκληperform those everyday tasks that require, not only far and near but
ρώσουν με μεγαλύτερη ευκολία και άνεση καθημερινές εργασίες που
also, intermediate vision (as is the case of pc users), eliminating the
απαιτούν εκτός από μακρινή, κοντινή αλλά και ενδιάμεση όραση (π.χ.
need for glasses for any working distance. Trifocal intraocular lenses
χρήση υπολογιστή), εξαλείφοντας ουσιαστικά την ανάγκη για χρήση
are ideal for adults, with or without presbyopia, wishing to eliminate
γυαλιών σε οποιαδήποτε απόσταση εργασίας. Ο τριπλοεστιακός ενδοφακός ενδείκνυται για ενήλικες με ή χωρίς πρεσβυωπία που επιthe use of spectacles and/or lenses altogether, and to have good near,
θυμούν κοντινή, ενδιάμεση και μακρινή όραση χωρίς τη χρήση γυαfar and intermediate vision. Your eye doctor will first run a full test to
λιών ή φακών επαφής. Αφού γίνει μία λεπτομερής οφθαλμολογική
ensure there are no pathological conditions involved and will then inεξέταση, προκειμένου να αποκλειστούν παθολογικές καταστάσεις, ο
form you about the benefits of this procedure that helps you achieve
οφθαλμίατρός σας θα σας πληροφορήσει για το όφελος που μπορείτε
true spectacle independence. thousands operations of that kind are
να έχετε με αυτήν την επέμβαση ώστε να απαλλαγείτε απ’ όλα τα γυαλιά σας στην περίπτωση που σας δίνουν καθημερινή ενόχληση. Χιλιάperformed in Greece each year. The high level of expertise and trainδες επεμβάσεις γίνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα σε διάφορα κέντρα.
ing of Greek eye doctors working in the field of refractive surgery,
Το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των Ελλήνων οφθαλμιάτρων που
coupled with the modern technology equipment that all specialised
ασχολούνται με τη διαθλαστική χειρουργική όσο και τα πολύ καλά από
eye clinics possess, should be reason enough to make patients feel at
τεχνολογικής άποψης μηχανήματα που υπάρχουν σε όλα τα κέντρα,
ease about having refractive defects corrected.
επιτρέπουν στους υποψηφίους να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς
προκειμένου να διορθώσουν τη διαθλαστική τους ανωμαλία.
https://www.omma90.gr/
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Τιμώμενη χώρα η Oλλανδία στο
2nd Hellenic Innovation Forum
«Η καινοτομία συναντά την Ελλάδα της ανάπτυξης»

Μετά από σχεδόν μία
ύφεσης η Ελλάδα καλείτικό δρόμο προκειμένου
ανάπτυξη της οικονομίας
τητα υπήρξε ανέκαθεν
νότητας των Ελλήνων,
ανθρώπινο
δυναμικό
χρόνια ένα από τα μεγάΗ προώθηση της καινογια την οικονομική ανάχρόνια έχει κάνει την εμντικός αριθμός επιχειρήπαλαιότερων- οι οποίες
κάθε είδους και δηεπιχειρηματικά μοντέλα,
με μεγάλη επιτυχία τόσο
εξωτερικό.

δεκαετία οικονομικής
ται να βρει ένα διαφορενα δώσει ώθηση στην
της. Η επιχειρηματικόμέρος της καθημεριενώ το υψηλού επιπέδου
αποτελεί εδώ και πολλά
λα προσόντα της χώρας.
τομίας είναι μονόδρομος
πτυξη και τα τελευταία
φάνισή του ένας σημασεων -τόσο νέων όσο και
αξιοποιούν τεχνολογίες
μιουργούν
καινούρια
ενώ δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα όσο και στο

Η ανάδειξη και ενίσχυση αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε το βασικό άξονα του 2nd Hellenic
Innovation Forum που διοργανώθηκε στις 19 και 20 Ιουνίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την Ethos Events σε συνεργασία με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ, με τιμώμενη χώρα την Ολλανδία,
η οποία τα τελευταία χρόνια αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά την ενδυνάμωση
των εγχώριων καινοτόμων προσπαθειών, αλλά και την προσέλκυση νεοφυών επιχειρήσεων
και ταλαντούχων ανθρώπων από ολόκληρη την Ευρώπη. Επιχειρηματίες, άνθρωποι από το οικοσύστημα της καινοτομίας και των startups που έχουν δημιουργηθεί στην Ολλανδία, όπως και
επενδυτές, συναντήθηκαν στο Φόρουμ προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους και να βοηθήσουν τους Έλληνες συναδέλφους τους να κάνουν το επόμενο βήμα.

The Netherlands is
the guest of honour at the
2nd Hellenic Innovation Forum
“Innovation and Greek growth”

After almost a decade in recession, Greece must find a different path to boost its economy.
Entrepreneurship has always been part of the daily life of Greek people, the high level of the
country’s human resources being one of the biggest assets of the country for years. Promoting innovation is a one-way street towards achieving economic growth and in recent years a
significant number of businesses, both new and older, is capitalising on all kinds of technology
to create new business models, making them successful both at home and abroad.
Showcasing and supporting such efforts was at the heart of the 2nd Hellenic Innovation Forum which took place on June 19 and 20. For the second year in a row Ethos Events organised
the Forum, in cooperation with banks.com.gr, the economic and business portal and HRIMA,
the periodical review. This year the guest of honour was the Netherlands, a country which in
recent years has turned into a model for propping up domestic innovative efforts but also
attracting startups as well as talented people from the rest of Europe.
Businesspeople, representatives of the Dutch ecosystem of start-ups and investors, all gathered at the Forum to exchange views and experiences and help their Greek peers make the
next step.
http://hif.ethosevents.eu/
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Philips Azurion

Το πρώτο ψηφιακό καρδιοαγγειογραφικό
σύστημα οροφής στην Ελλάδα

Philips Azurion

The First Digital Cardiac Angiography System
in Greece

Το πλέον σύγχρονο ψηφιακό καρδιοαγγειογραφικό σύστημα οροφής Philips Azurion, εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο
του «Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου» ένα
από τα πλέον δραστήρια κέντρα, καθώς διενεργούνται σε αυτό περισσότερες από 5.000 διαγνωστικές και επεμβατικές πράξεις ετησίως.
Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του Philips Azurion
είναι καθοδηγούμενης θεραπείας μέσω εικόνας
(Image Guided Therapy) η οποία επιτρέπει την
εύκολη και αποτελεσματική διενέργεια όλων των
διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδερμικής αντικατάστασης
αορτικής βαλβίδας και της διαδερμικής επιδιόρθωσης της μιτροειδούς βαλβίδας.
Το σύστημα Philips Azurion με την επαναστατική
τεχνολογία Clarity IQ διασφαλίζει πάνω από 50%
ριζική μείωση της ακτινοβολίας. Πέραν της
ριζικής μείωσης της δόσης που επιτυγχάνεται, η
ποιότητα εικόνας είναι βελτιωμένη με την χρήση
της νέας λυχνίας με τεχνολογία Gridswitch, της
μεγάλης οθόνης θέασης, των μικρότερων παλμών
και την πραγματικού χρόνου αυτόματη αντιστάθμιση της κίνησης στην αφαιρετική απεικόνιση.
Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος αντιπροσωπεύει
μια μεγάλη πρόοδο στην απεικόνιση για την πραγματοποίηση επεμβατικών χειρουργικών πράξεων
και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για γρήγορη και
ασφαλή διάγνωση καθώς προσφέρει:
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• Αυτόματο πρόγραμμα για πραγματικού
χρόνου καρδιολογική χαρτογράφηση
και πλοήγηση, στα στεφανιαία αγγεία
Dynamic Coronary Roadmap.
• Μείωση του συνολικού χρόνου εξέτασης
(balloons, stents, κ.α) με χρήση του
προγράμματος StentBoost Live.
• Σύστημα επεξεργασίας τρισδιάστατης
ανασύνθεσης αγγείων της καρδιάς 3D για
την διερεύνηση συγγενών καρδιοπαθειών.

Philips Azurion is the first next generation Image
Guided Therapy platform installed at the Hemodynamic Research and Interventional Cardiology
Department of “Onassis Cardiac Surgery Center”,
one of the most active centers since more than
5.000 diagnostic and interventional tests are being performed on a yearly basis.
Its unique design provides guided therapy via
imaging and allows convenience and effectiveness
in all diagnostic and interventional tests, including
transcatheter aortic valve replacement and
transcatheter mitral valve repair.
Azurion incorporates the revolutionary technology Clarity IQ that ensures more than 50% lower
dose incorporating over 500 system parameters
that have been fine-tuned to use the full potential
of Clarity IQ technology.

High quality imaging at low X-ray for patients of
all sizes achieved due to the new MRC200+ Xray
tube that incorporates SpectraBeam filtration and
Gridswitch technology, the large 58 inch high definition LCD screen for exam room enabling flexible
screen layouts, the short pulses as well as the real
time automatic pixel shift of digital subtraction
angiography.
This innovatory and groundbreaking approach
embodies a huge advance in imaging for interventional surgical operations, whilst consists an important tool for fast and safe diagnosis that offers:
• Automatic, real-time navigational guidance,
Dynamic Coronary Roadmap, designed for
procedure efficiency in complex PCI
interventions without changing current
standard workflow.
• Instantaneous enhanced live visualization
with StentBoost Live, to position and deploy
balloons, stents and bioresorbable vascular
scaffolds, reducing overall procedure time.
• 3D visualisation of vascular pathologies
from a single rotational angiography run.
It can cover any anatomy including cerebral,
abdominal and peripheral vasculature.
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Διαφημιστείτε στο H.B.R.

Advertise your business with H.B.R

Το HEDA BUSINESS REVIEW αποστέλλεται ηλεκτρονικά κάθε τρίμηνο σε
4000 επαφές, μεταξύ αυτών μέλη του Ελληνο-Ολλανδικού Εμπορικού
και Βιομηχανικού Συνδέσμου, μεγάλες εταιρίες, επιλεγμένους φορείς,
πανεπιστήμια, υπουργεία, επιμελητήρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

HEDA BUSINESS REVIEW is a quarterly electronic newsletter sent to 4000
recipients including HEDA members, large companies, selected agencies,
academia, ministries, chambers both in Greece and abroad.

Παράλληλα, διανέμεται δωρεάν σε έντυπη μορφή στην αίθουσα αναμονής
της KLM AIR FRANCE COLDAIR HANDLING lounge και του OMMA VISION
CENTER στο Ψυχικό. Εκμεταλλευτείτε τώρα την ευκαιρία να προβληθείτε
στο HBR μέσω διαφημιστικής καταχώρησης της εταιρίας σας.

At the same time, hard copies are distributed free of charge in the lounge of
KLM AIR FRANCE COLDAIR HANDLING and at the OMMA VISION CENTER.
Capitalise on this opportunity to promote your business by placing an ad
with H.B.R. and give your company valuable exposure.

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

