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Η έκπληξη της Innovation Booster Hellas
στα μέλη του Heda
Αγαπητά Μέλη και Φίλοι,

Dear Members and Friends,

Έπειτα από περίπου μία
δεκαετία οικονομικής
κρίσης, η ελληνική
οικονομία διανύει μία
πολλά υποσχόμενη
διαδρομή οικονομικής
ανάπτυξης. Τα τελευταία
χρόνια η Ελλάδα, μετά την
υλοποίηση ιδιαίτερα απαιτητικών μέτρων και
μεταρρυθμίσεων, έχει καταφέρει να αναπτύξει την
ανταγωνιστικότητά της, ειδικά στον τομέα του τουρισμού,
να αυξήσει την εξωστρέφειά της και να κερδίσει εκ νέου
την αξιοπιστία της. Σήμερα, η Ελλάδα στοχεύει στη
δημιουργία ενός οικονομικού περιβάλλοντος που θα
προσελκύσει νέες επενδύσεις, επιτρέποντας στη χώρα
να αναδείξει τη δυναμική της.
Βάσει των τελευταίων ερευνών της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) στην
Ελλάδα αυξήθηκε κατά 1,8% το δεύτερο τετράμηνο του
2018, σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου
έτους. Επιπλέον, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας
τον Ιούνιο του 2018 ανήλθε σε 19,1% έναντι του 19,3% του
προηγούμενου μήνα. Παρά τα θετικά αυτά αποτελέσματα,
η πρόκληση για τους επόμενους μήνες είναι η εδραίωση
της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και η ανάπτυξη
μίας υγιούς επιχειρηματικής σκηνής.
Η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη συμβάλει στην πράξη
στην βιώσιμη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας,
παρέχοντας ασφάλεια και σιγουριά στην ελληνική
οικονομία. Σε αυτή την κατεύθυνση, με την καταλυτική
συμβολή των μελών του HeDA, και με στόχο την ενίσχυση
του αποτυπώματος του Συνδέσμου μας στην Ελλάδα, θα
συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις καινοτόμες πρακτικές,
να προσεγγίζουμε στο μέγιστο τα ευάλωτα μέλη της
κοινωνίας μας , να κτίζουμε την εξωστρέφεια και να
παραμένουμε ανταγωνιστικοί.
Με προσμονή για το αύριο, ευελπιστούμε οι Έλληνες να
ξεκινήσουν ξανά να ονειρεύονται και να δημιουργήσουμε
όλοι μαζί, μία νέα εποχή για την Ελλάδα.

Following nearly a decade of economic recession, the

Κωνσταντίνος Μαγγιώρος
Πρόεδρος Δ.Σ. HeDA

Konstantinos Maggioros
Chairman of the Board of HeDA

future of the Greek economy has started a promising
path. During the last few years, Greece has managed to
improve its competitiveness especially in the tourism
market, built its extroversion, increase its competitiveness and regain its credibility, after the implementation of demanding economic reforms at all structures.
Nowadays, Greece is working towards developing an
attractive landscape for new investments that will allow
the country to leverage its full potential.
According to the Hellenic Statistical Authority, the Gross
Domestic Product (GDP) in Greece grew by 1.8 percent in
the second quarter of 2018 over the same quarter of the
previous year. Moreover, the unemployment rate declined
to 19.1 percent in June from a 19.3 percent of the prior
month. However, the most challenging part in the coming
months is the consolidation of the credit worthiness and
the growth of a healthy business scene.

Η πλειοψηφία των μεγάλων
οργανισμών βλέπουν την
καινοτομία ως τον πιο σημαντικό
παράγοντα για την ανάπτυξη και την
ύπαρξη τους στο μέλλον. Την ίδια
στιγμή όμως η καινοτομία αντιμετωπίζεται ως δραστηριότητα
υψηλού ρίσκου. Η καινοτομία δεν
είναι επιλογή, αλλά αναγκαιότητα
Αυτός είναι ο λόγος που
προσπαθούμε να κάνουμε την καινοτομία προσιτή και συναρπαστική.
Η πεποίθησή μας αυτή βασίζεται
στις πράξεις και όχι απλώς στην
παροχή συμβουλών. Αποστολή μας
είναι να ενισχύσουμε την προσπάθεια των Ελληνικών επιχειρήσεων
να καινοτομήσουν σε εποχές κρίσης.
Έχουμε αποδείξει μέσα από μεγάλα
πρότζεκτς ότι η αποστολή μας είναι
εφικτή, ξεκινώντας σταδιακά και σε
μικρή κλίμακα, ελαχιστοποιώντας
έτσι τον κίνδυνο αποτυχίας στην
ανάπτυξη νέων προϊόντων, νέων
υπηρεσιών και ακόμα νέων
επιχειρηματικών μοντέλων.
Στην Ελλάδα έχουμε συνεργαστεί
επιτυχώς με την Interamerican, την

Anytime, την Eurobank, την Eurolife
και τον Παπαστράτο.
Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε
στο workshop μας με τίτλο “ Are you
ready to innovate in Greece?” που
θα λάβει μέρος στις 4 Οκτωβρίου
στην τοποθεσία Green Plaza Αγίου
Κωνσταντίνου 59-61, Μαρούσι.
Το workshop μας απευθύνεται
σε στελέχη και υπαλλήλους των
εταιριών μελών του Ελληνο Ολλανδικού συνδέσμου
επιχειρήσεων, που θέλουν να
ανακαλύψουν πώς μία ιδέα
γίνεται πράξη μέσα σε μία
επιχείρηση.
Μαζί θα ανακαλύψουμε ποια
είναι τα πρώτα βήματα της
μεθοδολογίας μας και πως
η καινοτομία μπορεί να
ενισχύσει την δυνατότητα
κερδών της εταιρείας σας.

The vast majority of established
organizations see innovation as
the most important factor for
growth and continuity. At the
same time they also view
innovation as high-risk.
Innovation is not an option, but a
necessity! That’s why we strive
to make innovation
accessible and exciting. We believe in action, rather than only
advice. Our mission is to empower corporates in Greece to
innovate, even in times of crisis.
We have proven this possible,
by starting big projects in small
scale and by de-risking the
development of new products,
services, and business models.
In Greece we have successfully
cooperated with Interamerican,
Anytime, Eurobank, Eurolife and
Papastratos.

We would like to invite you to
our “Are you ready to innovate in
Greece?” workshop taking place
on Spaces Green Plaza, Agiou
Konstantinou 59-61, Maroussi.
This workshop is addressed to
executives and employees of
the HEDA companies members who want to understand
better how to get from an idea
to business impact. Experience
firsthand what are the steps of
our innovation methodology and
how innovation could unlock the
earning potential of your
company.
(There is a limited number of seats
available)
For any further information don’t hesitate to contact us at:
dimitris@innovation-booster.gr

To apply for the workshop please visit the following link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU_mnZm2wVyU4Svjmp_7mQFGh0isSO7RBDxAGBomeOc6JUJA/viewform

To that end, the continuity of the ongoing financial growth
will actively contribute towards the sustainable recovery
of the entrepreneurship in the Greek landscape while
providing safety and confidence to the Greek society.

Are you ready to Innovate in Greece?
A workshop by Innovation Booster Hellas

With this in mind and with the catalytic contribution of
HeDA and its members, we will continue to support innovative planning policy at all levels, provide help to the
vulnerable members of our society, further build extro-

Thursday 4th of October 2018

version and remain competitive so that we can further

17.30 - 20.00

leverage Heda’s footprint in Greece.
With the anticipation of a better tomorrow, we look for-

Spaces Green Plaza
Agiou Konstantinou 59-61,
Maroussi, 15124 Athens

ward to people being able to dream again and to actively
take part in the establishment of a new economic era for
Greece.

Organized by:
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A surprise from Innovation Booster Hellas
to HeDA members.

Sponsored by:
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Embassy
News
Μήνυμα του Πρέσβη
των Κάτω Χωρών,
κ. Caspar Veldkamp,
με την ευκαιρία
της εξόδου της Ελλάδας
από το Πρόγραμμα

Greek exit from
the bailout programme:
Message from the
Dutch ambassador
Mr. Caspar Veldkamp

“Η 20η Αυγούστου σήμανε το τέλος του ελληνικού
προγράμματος. Πρόκειται για σημαντικό ορόσημο, στην
επίτευξη του οποίου οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη συμβολή
της ελληνικής κυβέρνησης και των πολιτών. Με τη βοήθεια της
Ευρώπης η Ελλάδα προχώρησε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις,
η οικονομία της σταθεροποιήθηκε, η χώρα επανήλθε σε τροχιά
ανάπτυξης ενώ η βιωσιμότητα του χρέους της βελτιώθηκε
σημαντικά.
Εφεξής και κατά τα επόμενα έτη, πρόκληση αναμένεται να
αποτελέσει τόσο η ολοκλήρωση των προσπαθειών που
καταβλήθηκαν έως σήμερα και στα χρόνια που πέρασαν,
όσο και η διαχείριση λοιπών προκλήσεων όπως, μεταξύ άλλων,
η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που άπτονται
της δημοσιονομικής πολιτικής, η ενίσχυση του
χρηματοοικονομικού/χρηματοπιστωτικού τομέα, η στήριξη της
ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας υπέρ της
οικονομίας. Και σε αυτό το πλαίσιο, το Orange Grove θα
εξακολουθήσει να συνδράμει τους νέους Έλληνες
επιχειρηματίες. Εφόσον εφαρμοστούν οι κατάλληλες
πολιτικές, δεδομένων των υφιστάμενων δυνατοτήτων,
διανοίγονται σπουδαίες προοπτικές. Η Ελλάδα προσφέρεται
ως ισχυρός κόμβος logistics και διαθέτει περιθώρια περαιτέρω
ανάπτυξης, αφού παράγει εξαιρετικά προϊόντα, όπως ελιές,
ντομάτες και άλλα αγροκηπευτικά, ενώ και ο τουρισμός είναι
ένα από τα κύρια στοιχεία του ενεργητικού της και πηγή σημαντικών εσόδων για τη χώρα. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο πεδίο
η πρόκληση έγκειται στη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης
αξίας της τουριστικής βιομηχανίας ώστε να ωφεληθεί
το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Εξ ονόματος των Κάτω Χωρών, εύχομαι η Ελλάς να
αξιοποιήσει στο μέγιστο το νέο αυτό κεφάλαιο που ξεκινά, μαζί
με τις αναπτυξιακές δυνατότητες που ούτως ή άλλως διαθέτει.
Οι Κάτω Χώρες είναι έτοιμες και διατεθειμένες να
συνεργαστούν με την Ελλάδα για την επίτευξη του στόχου.”

August 20th marked the end of the Greek bailout programme.
This is an important milestone, for which both the authorities
and the population deserve credit. With Europe’s support,
Greece has achieved important reforms. The economy has stabilized, growth has returned, debt sustainability has improved
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significantly. During the upcoming years, the challenge is to consolidate the efforts of the past years and overcome remaining
challenges. Amongst others by continuing reforms of Greece’s
fiscal policies, strengthening the financial sector, and enhancing
labour productivity in order to enhance competitiveness and
entrepreneurship within the Greek economy. In this context,
Orange Grove continues to support young Greek entrepreneurs. With the right policies, there is much potential: Greece
is a logistics powerhouse with room for further development;
Greece has beautiful agricultural products like olives, tomatoes
and other horticultural products; and tourism is one of Greece’s
main selling points though the challenge here is to maximize
value added for Greek society. On behalf of the Netherlands, I
wish for Greece to take full advantage of this new chapter and
the potential for growth that is present. The Netherlands is
ready and willing to work towards this goal together.

“Η Κρίση του
Ευρώ” από
τον Γερούν
Ντάισελμπλουμ
Πολλά έχουν γραφτεί σχετικά με την κρίση του ευρώ: τα αίτια και τις
συνέπειες μιας οικονομίας υπό κατάρρευση, τη δαπανηρή διάσωση
των τραπεζών, τα αυξανόμενα χρέη, το επερχόμενο τέλος του ευρώ,
την έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη, την αέναη αναζήτηση
για τον εντοπισμό εκείνων που προκάλεσαν την κρίση, τις
διαφωνίες, τις προτεινόμενες λύσεις αλλά και τις τεράστιες
επιπτώσεις που είχε η κρίση για όλους τους πολίτες των χωρών
της ευρωζώνης. Ο Jeroen Dijsselbloem συμμετείχε σε όλες τις
συνεδριάσεις ως πρόεδρος του Eurogroup και συχνά ξενύχτησε
αναζητώντας λύση. Σε αυτό το ιδιαίτερο βιβλίο μας αφηγείται την
άφατη, έως τώρα, ιστορία πίσω από την κρίση του ευρώ. Τι δεν πήγε
καλά στην πράξη; Πώς ανασχέθηκε η κρίση; Ποιο το μέλλον της
ευρωζώνης; Το βιβλίο του Γερούν Ντάισελμπλουμ, με τίτλο Η Κρίση
του Ευρώ, αποτελεί την προσωπική μαρτυρία του πρώην
επικεφαλής του Eurogroup ο οποίος εξηγεί, γνωρίζοντας την
κατάσταση εκ των έσω, πώς επί σειρά ετών μία ολόκληρη ήπειρος
βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού και πώς στο τέλος διασώθηκε.
Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά το φθινόπωρο από
τις Εκδόσεις Κέρκυρα.

“The Eurocrisis”
by Jeroen Dijsselbloem
There has been much said and written about the euro crisis: about
the causes and consequences of the collapsing economy, the costly
rescue of banks, the rising debts, the predicted end of the euro,
the Grexit, the ongoing search for the guilty, the disagreement
about solutions, and the big consequences for people across the
eurozone. Jeroen Dijsselbloem, president of the Eurogroup, was
present at all meetings and sometimes spent nights searching for
solutions. In this special book he takes us into the not yet told story
behind the euro crisis. Where did it really go wrong? How has the
crisis finally stopped? And how further is the future of the euro
zone? The Eurocrisis is the highly personal book of former Eurogroup chairman Dijsselbloem, in which he describes from the inside
how a continent for years on the edge of the abyss balanced and
how it was ultimately saved.
The book will be published in Greek in autumn (Kerkyra Publications).
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Οι «Ιδέες που Μας
Αλλάζουν»: ένα πρόγραμμα της NN Hellas
και του Orange Grove!

“Ideas that Change Us”
by NN Hellas &
Orange Grove
starting soon!

Η ΝΝ Hellas και το Orange Grove ένωσαν τις δυνάμεις τους
υπέρ της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα στον τομέα της
τεχνολογίας, της υγείας, της πρόληψης και της ευζωίας. Για
το σκοπό αυτό ξεκίνησαν ένα νέο πρόγραμμα επιτάχυνσης
επιχειρηματικών ιδεών που διοργανώνεται για πρώτη φορά
στη χώρα μας και φέρει τον τίτλο “Ideas that Change Us” (Ιδέες
που Μας Αλλάζουν). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προωθεί καινοτόμες λύσεις στο πεδίο της τεχνολογίας, της υγείας,
της πρόληψης και της ευζωίας. Τον Αύγουστο επελέγησαν,
κατόπιν αυστηρότατης διαδικασίας αξιολόγησης υποψηφίων,
οι 12 νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες θα παρακολουθήσουν το
υπερεντατικό αυτό τρίμηνο πρόγραμμα που συνδιοργανώνουν
η NN Hellas και το Orange Grove. Έτσι, στις 24 Σεπτεμβρίου
ξεκινούν την εκπαίδευσή τους με τη συνδρομή του ολλανδικού
φορέα IdeaHackers. Εντός των επόμενων μηνών, οι ομάδες
θα παρακολουθήσουν σεμινάρια εντατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης ενώ θα τις διευκολύνουν κορυφαίοι
εμπειρογνώμονες σε θέματα ανάπτυξης και πιστοποίησης
νεοφυών επιχειρήσεων, προερχόμενοι τόσο από τις Κάτω
Χώρες όσο και την Ελλάδα. Παράλληλα οι συμμετέχοντες θα
ασχοληθούν και με την εφαρμογή της ιδέας τους στην πράξη.
Επιπλέον, μέσω της Πρεσβείας των Κάτω Χωρών, της ΝΝ
Hellas και του ομίλου NN, όπως και των IdeaHackers αλλά και
του πετυχημένου οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων
του Orange Grove & των συνεργατών αυτού, όλες οι ομάδες θα
έχουν πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο δίκτυο και θα μπορέσουν
να προσεγγίσουν πελάτες και επενδυτές. Επίσης, θα τους
διατεθεί χώρος για να στήσουν τα πρώτα γραφεία τους στο
Orange Grove.
Στις 11 Δεκεμβρίου, με την ολοκλήρωση του προγράμματος,
διοργανώνεται ημέρα παρουσίασης, ή άλλως Demo Day. Οι
εν λόγω νεοφυείς επιχειρήσεις θα έχουν την δυνατότητα να
παρουσιάσουν τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους
στο κοινό, το οποίο θα συνθέτουν, μεταξύ άλλων, διεθνείς
επενδυτές, εκπρόσωποι εταιριών επενδυτικών κεφαλαίων,
μέλη της κοινότητας των νεοφυών επιχειρήσεων και στελέχη
επιχειρηματικών ομίλων.

NN Hellas and Orange Grove have joined forces to support entrepreneurship in Greece in the HealthTech, Prevention and Wellness
sector, through their newly launched Acceleration Programme
“Ideas that Change Us”, taking place in the country for the first
time. The “Ideas that Change Us” programme aims at promoting innovative solutions in the areas of HealthTech, Prevention
and Wellness. In August, 12 startups were selected to join the
intensive programme, by NN Hellas & Orange Grove, having
successfully completed a rigorous selection process. On the 24th
of September, the 12 teams will begin their 3-month acceleration
training, powered by the Dutch organization IdeaHackers.
During the following months, the selected teams will receive
intensive training and support from some of the best validation
and start up growth experts in the Netherlands and Greece, and
will work on the validation of their idea. Moreover, through the
Embassy of the Netherlands, NN Hellas & NN Group, IdeaHackers and the established start up ecosystem of Orange Grove &
its partners, the teams will have access to an extensive network
and will receive help in approaching their first customers and
investors. The teams will also get their first office space in the
open workspace of Orange Grove. At the end of the program,
on December 11th, a Demo Day will take place, offering selected
start-ups the opportunity to pitch their innovative products and
services to an audience composed, among other, of international
investors, VCs, the start-up community and corporates.
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Το Orange Grove
στη ΔΕΘ
Φέτος το Orange Grove συμμετείχε στο Περίπτερο για την
Ψηφιακή Ελλάδα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης! Για πρώτη
φορά το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Επικοινωνίας & ΜΜΕ
δημιούργησε ξεχωριστό περίπτερο που αφορούσε αποκλειστικά
τις νεοφυείς επιχειρήσεις και την καινοτομία ενώ, επίσης, μετέφερε τους συμμετέχοντες με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Το Orange
Grove ήταν παρόν, καθ’ όλη την εβδομάδα στη ΔΕΘ, προσφέροντας
ευκαιρίες συναντήσεων με καινοτόμους επιχειρηματίες από όλους
τους τομείς. Το Περίπτερο φιλοξένησε περισσότερες από 100
νεοφυείς επιχειρήσεις μαζί με την πλειονότητα των ελληνικών
επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων και των καινοτόμων
πρωτοβουλιών της χώρας, γεγονός που αποτέλεσε εξαιρετική
ευκαιρία δικτύωσης και καλλιέργειας επαφών, αλλά και
ανανέωσης σχέσεων με παλιούς φίλους και συνεργάτες.
“Είναι πολύ ενθαρρυντικό να διαπιστώνει κανείς μια τόσο
ενισχυμένη παρουσία φέτος για πρώτη φορά. Είμαι βέβαιος πως
η ΔΕΘ θα διατηρήσει το Περίπτερο και του χρόνου και είμαι εξίσου
βέβαιος πως μια νέα, ωραία παράδοση μόλις τώρα
αρχίζει”, δήλωσε ο Πρέσβης των Κάτω Χωρών, κ. Caspar
Veldkamp, κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση. “ Ήταν πολλές οι νεοφυείς επιχειρήσεις του Orange Grove που συμμετείχαν
στη ΔΕΘ. Με ιδιαίτερη χαρά τις είδαμε να μεγαλώνουν”.
Οι ΗΠΑ ήταν η τιμώμενη χώρα στη φετινή Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης. Η ισχυρή παρουσία, επομένως, πολλών
αμερικανικών εταιριών στη ΔΕΘ προσέφερε στις νεοφυείς επιχειρήσεις σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης.

Orange Grove at
the Thessaloniki
International Fair
This year Orange Grove participated to the Digital Greece pavilion
of the Thessaloniki International Fair! For the first time the Ministry
of Digital Policy, Telecommunications & Media created a separate
pavilion for startups and innovation and chartered a train to transport everybody to Thessaloniki. Orange Grove was present the entire
week and had the opportunity to meet innovative entrepreneurs from
all sectors. The pavilion hosted more than 100 startups and most
incubators and innovation initiatives in Greece. This was an excellent
opportunity to network with new people and reacquaint ourselves with
old friends and partners. “It is very promising to see such a large group
of people present this first year. I am sure that the TIF will continue
this pavilion next year and that a good new tradition has been created”, says Ambassador Caspar Veldkamp, who visited the TIF. “Many
startups of Orange Grove were also present. We were very happy to
see them all grown up and in their own stand” The US was the honored
country at the Thessaloniki International Fair this year. Many American
companies were present at the TIF, which offered the startups ample
opportunities to network.
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H INTERAMERICAN
εννέα χρόνια
κοντά στο έργο
της ActionAid

Nine years of
INTERAMERICAN
support for the work
of ActionAid

Μια σταθερή σχέση έχει κτίσει η
INTERAMERICAN με την ActionAid, από το
2009, υποστηρίζοντας σε ετήσια βάση το
πρόγραμμα «Αναδοχή Παιδιού» του οργανισμού
σε όλο τον κόσμο. Για το 2018, η εταιρεία
ξεπέρασε κάθε προηγούμενη συμμετοχή της
στο πρόγραμμα, φθάνοντας στις 121
αναδοχές. Έτσι, κατά την εννεαετή της
συνεργασία συμπλήρωσε τον εντυπωσιακό
αριθμό των 836 ετησίων αναδοχών, συνολικής
αξίας 220.767 ευρώ. Οι αναδοχές, που έχει
αναλάβει η INTERAMERICAN, έχουν αναπτυχθεί σε 37 κοινότητες 19 χωρών. Αφορούν σε
σημαντικό έργο της ActionAid, που συνδέεται
άμεσα ή έμμεσα με 14 από τους 17 Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (UN
Sustainable Development Goals) και
συγκεκριμένα στην αντιμετώπιση της
φτώχειας, της πείνας, της φροντίδας της
υγείας, την ποιοτική εκπαίδευση και μόρφωση,
την ισότητα των φύλων, την εξασφάλιση
καθαρού νερού, την προστασία του
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, των
οικοσυστημάτων και την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση του
οικιστικού περιβάλλοντος,
την οικονομική ανάπτυξη και τις συνεργασίες.
Είναι στόχοι εντεταγμένοι και στη στρατηγική
εταιρικής υπευθυνότητας της INTERAMERICAN.
Παράλληλα με τις αναδοχές παιδιών,
η πρωτοπόρος από το 2003 στην ασφαλιστική
αγορά σε ζητήματα CSR εταιρεία έχει συνδεθεί
με το σημείο αναφοράς της ActionAid Hellas
στον Κολωνό, παρέχοντας ασφάλιση στις
εγκαταστάσεις του «Επίκεντρου». Πρόκειται
για δομή που υποστηρίζει άτομα κάθε ηλικίας
ψυχοκοινωνικά, εκπαιδευτικά και με
προσανατολισμό απασχόλησης και κοινωνικής
ένταξης. Ακόμη, η INTERAMERICAN ενισχύει
την κουλτούρα υπευθυνότητας και κοινωνικής
ευαισθησίας των εργαζομένων της, σε
συνεργασία με τον οργανισμό, με διαδραστικές
εκδηλώσεις ιδιαίτερης εμπειρίας στα γραφεία
της για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι
αξιοσημείωτο ότι στελέχη της εταιρείας έχουν
συμμετάσχει σε αποστολές της ActionAid στην
Αφρική, παρέχοντας εθελοντικό έργο.

Since 2009, INTERAMERICAN has been cultivating its partnership with
ActionAid, supporting its ‘Child Sponsorship’ programme throughout the
world on an annual basis. In 2018, the company surpassed all previous
milestones of participation in the programme, reaching 121 sponsorships.
Thus, over the course of these nine years, the company has achieved the
impressive number of 836 annual sponsorships with a total value of 220,767
euros. INTERAMERICAN has undertaken sponsorships in 37 communities
throughout 19 countries. These concern an important part of the work of
ActionAid that is directly or indirectly linked to 14 out of the 17 UN Sustainable
Development Goals and, in particular, addressing poverty, hunger, healthcare,
quality education and learning, gender equality, clean water, protection of
the environment, natural resources and ecosystems, combating climate
change, improving the residential environment, fostering economic growth
and partnerships. These goals have also been included in the corporate
responsibility strategy of INTERAMERICAN. Apart from child sponsorships,
INTERAMERICAN, a pioneer in CSR issues in the insurance market since
2003, has become associated with the point of reference of ActionAid Hellas
in Kolonos, provide insurance for the ‘Epikentro’ facilities. This is a structure
that provides support to individuals of all ages on psychosocial, educational,
employment and social inclusion issues. Furthermore, INTERAMERICAN
is working with ActionAid in order to enhance the responsibility and social
sensitivity culture of its employees through interactive events on human
rights held at its offices - a unique experience for the company’s employees.
It is noteworthy that company employees have participated in ActionAid
missions to Africa, providing volunteer work.
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Περισσότερα από 45 χρόνια πρωτοπορίας
στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Η INTERAMERICAN είναι μια εταιρία με περισσότερα από
45 χρόνια ηγετικής παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική
αγορά, όπου δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς
ασφάλισης.
Προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που διακρίνονται για
την καινοτομία τους και ήταν η εταιρία που δημιούργησε την
Anytime και έφερε τη direct ασφάλιση στην Ελλάδα,
αλλάζοντας τα δεδομένα στην αγορά.
Στον τομέα της Υγείας η INTERAMERICAN δημιούργησε το
πρώτο ιδιωτικό σύστημα υγείας, το MEDISYSTEM. Αποτελεί
τη μοναδική ασφαλιστική εταιρία η οποία διαθέτει ιδιόκτητες
και σύγχρονες υποδομές στους τομείς Υγείας (ΑΘΗΝΑΪΚΗ
MEDICLINIC, MEDIFIRST Πολυϊατρείο) και Βοηθείας (οχήματα
οδικής βοήθειας, ασθενοφόρα κ.λπ.).
Στην παροχή υπηρεσιών βοήθειας, η INTERAMERICAN

κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρίες
και το 2017, ανταποκρίθηκε σε 439.844 περιστατικά.
Η INTERAMERICAN έχει καταβάλει για αποζημιώσεις και
πληρωμές περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ, την
τελευταία δεκαετία.
Το ύψος των αποζημιώσεων και πληρωμών που κατέβαλε το
2017 έφτασε τα 213,8 εκατ. ευρώ, σε 373.760 περιπτώσεις.
Έχει δείκτη υψηλό φερεγγυότητας που υπερκαλύπτει τις
απαιτήσεις.
Διαθέτει σήμερα πάνω από 1.000.000 πελάτες, ιδιώτες και
επιχειρήσεις.
Αποτελεί μέλος του Ομίλου ACHMEA, ενός κορυφαίου
ευρωπαϊκού ομίλου, με εμπειρία που ξεπερνάει τα 200 χρόνια
και ο οποίος κατέχει την πρώτη θέση στην παροχή
ασφαλιστικών υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη.

An insurance
leader in Greece
INTERAMERICAN is a leader in the Greek insurance
market, with a dynamic presence of more than 45 years.
It operates in all insurance business lines, covering more
than one million individual & corporate customers and
offering innovative products and services. The company
is the only insurer in Greece with its own state of the art
infrastructure in Health services (Athinaiki Mediclinic,
Medifirst Primary Care Group Practice) and Assistance
services (road assistance vehicles, ambulances, etc.).
The company follows a multi-channel distribution model
to optimize market coverage. In 2011, INTERAMERICAN
launched Anytime, the 1st direct insurance brand in
Greece, changing the insurance distribution landscape.
INTERAMERICAN enjoys a high solvency rate, fully
aligned with Solvency II requirements, robust financial
figures and the highest awareness rate among insurance
companies in Greece.
INTERAMERICAN is a part of the ACHMEA Group, a
leading international insurer with more than 200 years of
experience.

Στελέχη της INTERAMERICAΝ ανάδοχοι παιδιών και της ΑctionAid σε πρόσφατη εκδήλωση στα κεντρικά
γραφεία της εταιρείας. Executives of INTERAMERICAN who sponsor children and of ΑctionAid at a
recent event held at the company’s headquarters.
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H Mαριάννα
Πολιτοπούλου
CEO της Χρονιάς
2018 σύμφωνα
με το European
Business
Magazine
Η Μαριάννα Πολιτοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα
Σύμβουλος της ΝΝ Hellas, βραβεύτηκε από το περιοδικό
European Business Magazine ως «CEO της Χρονιάς 2018
στoν Ασφαλιστικό Κλάδο». Η ψηφοφορία ήταν ηλεκτρονική
και διεξήχθη από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2018,
με συμμετοχή 28.000 από τους συνδρομητές του περιοδικού.
Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση για τη βράβευση
παρακάτω:
http://europeanbusinessmagazine.com/business/chairmanbod-ceo-nn-hellas-ms-marianna-politopoulou-wins-ceoyear-award-2018-insurance-industry/
Στο πλαίσιο της βράβευσής της, η Μαριάννα Πολιτοπούλου,
παραχώρησε συνέντευξη στο European Business Magazine,
την οποία μπορείτε να διαβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://europeanbusinessmagazine.com/uncategorized/1202/

Marianna
Politopoulou
CEO of the Year
2018 according
to the European
Business
Magazine
Marianna Politopoulou, Chairman of the Board of Directors
& Managing Director of NN Hellas, was awarded by the
European Business Magazine as «CEO of the Year 2018 in
the Insurance Industry». The electronic poll was conducted
from January to April 2018, by 28,000 subscribers from the
magazine.
You can read the announcement for the award below:
http://europeanbusinessmagazine.com/business/chairmanbod-ceo-nn-hellas-ms-marianna-politopoulou-wins-ceoyear-award-2018-insurance-industry
In the context of her award, Marianna Politopoulou gave an
interview at the European Business Magazine, which can be
downloaded at the following link:
http://europeanbusinessmagazine.com/uncategorized/1202/

SUSTAINABILITY_FORUM_2018_AD_(20.5x29).pdf 1 28/9/2018 10:01:34 πμ
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S ustainability

Weekend SF Tour in Crete

Learn more: http://sustainabilityforum.gr/sf-tour/

Limited seats!

Forum

2018 October 5

The unique training, networking and professional development event
is back for the 7th year! Be part of a complete sustainable experience!
Topics
Rewiring the Economy – A 10-year plan to Lay the Foundations for a Sustainable Economy
Unlocking Business Value from the UN Sustainable Development Goals (SDGs)
Setting Corporate Targets in Line with Science and not with Fiction: All You Need to Know About Science-Based Targets (SBTs)
Diversity & Inclusion
AstraZeneca Sustainability Programme
Sustainability Advisory Councils – How Do they Add Value
Corporate Governance & Sustainability Functions
Organisational Responsiveness to Human Rights Issues
TCFD Recommendations – Overview, latest developments & best practices
How ESG Investing Creates Value & Return
Building Sustainable Communities
GRI Standards Alignment with SDGs
13
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ΝΝ Future Matters:
Δέκα Έλληνες
φοιτητές συμμετέχουν
στο πρόγραμμα
υποτροφιών

ΝΝ Future Matters:
Ten Greek students
in the scholarship
program

Η NN Hellas και ο Όμιλος NN, μέσω του προγράμματος υποτροφιών
ΝΝ Future Matters, δίνουν τη μοναδική ευκαιρία σε δέκα Έλληνες
φοιτητές να πραγματοποιήσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους στην
Ολλανδία για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Το εν λόγω πρόγραμμα
παρέχει την οικονομική δυνατότητα σε νέους και νέες να φοιτήσουν
σε υψηλού επιπέδου πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Ο Όμιλος NN σχεδίασε και υλοποιεί το πρόγραμμα υποτροφιών
ΝΝ Future Matters για τέταρτη συνεχή χρονιά με στόχο τη δημιουργία
εκπαιδευτικών ευκαιριών για τη νέα γενιά. Κάθε ένας από τους
επιλεγμένους φοιτητές, εκτός από το ποσό της υποτροφίας, θα λάβει
σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος εξειδικευμένη καθοδήγηση από
στελέχη του Ομίλου ΝΝ. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι από το
σύνολο των 31 συνολικά υπότροφων από 8 ευρωπαϊκές χώρες,
οι 10 προέρχονται από την Ελλάδα.
Η ΝΝ Ηellas συμμετείχε ενεργά στην αξιολόγηση και τελική
επιλογή των δέκα Ελλήνων φοιτητών που θα λάβουν υποτροφίες
ύψους 5.000 και 10.000 ευρώ. Παράλληλα, η διοικητική ομάδα της
εταιρείας υποδέχτηκε τους υπότρoφους στα Κεντρικά της Γραφεία,
όπου είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να συνομιλήσουν με
την κυρία Μαριάννα Πολιτοπούλου, Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνουσα
Σύμβουλο της ΝΝ Hellas, η οποία και δήλωσε: «Η ΝΝ Ηellas συνεχίζει
να επενδύει στην εκπαίδευση και στην ανάδειξη των δεξιοτήτων
των νέων στη χώρα μας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που μέσω του
προγράμματος NN Future Matters προσφέρουμε τη δυνατότητα
σε δέκα Έλληνες φοιτητές να συνεχίσουν τις ανώτατες σπουδές
τους σε κορυφαία πανεπιστήμια της Ολλανδίας και να αποκτήσουν
τα κατάλληλα εφόδια για τη μετέπειτα επαγγελματική τους
σταδιοδρομία.»

NN Hellas and the NN Group, through their ΝΝ Future
Matters scholarship program, offer a unique opportunity to
ten Greek students who wish to pursue their postgraduate
studies in the Netherlands in the academic year 2018-2019.
This is actually a program facilitating young people to finish
their studies at a top university abroad.
The NN Group, which originally planned for and is in charge of
the ΝΝ Future Matters scholarships for the fourth time in a
row, aims to give the youth scope to further their education.
The students who get selected, following assessment, not
only get a scholarship grant but also benefit, throughout the
duration of the programme, from the expert guidance NN
Group mentors provide them with. It is, moreover, important
to highlight that out of a total of 31 scholarship holders from
8 European countries, 10 are from Greece.
ΝΝ Ηellas was quite actively involved in the evaluation and
the final selection of the ten Greek students who are bound
to receive grants worth 5,000 and 10,000 €. In addition, the
management team welcomed the scholarship holders at the
corporate headquarters where the students had the chance
to meet and converse with Ms. Marianna Politopoulou, CEO of
ΝΝ Hellas, who said that “ΝΝ Ηellas shall continue to invest
in the acquisition of skills and knowledge to help out youth in
Greece. I am really pleased that the NN Future Matters program is giving ten Greek students the opportunity to pursue
their postgraduate studies at acclaimed Dutch universities
and be properly equipped for their future career”.

H κα Μαριάννα
Πολιτοπούλου,
Πρόεδρος Δ.Σ. &
Διευθύνουσα
Σύμβουλος της ΝΝ Hellas,
πλαισιωμένη
από 4 υπότροφους του
προγράμματος NN Future
Matters και την κα Έλενα
Μαθιού – Rose, Γενική Διευθύντρια Marketing
της ΝΝ Ηellas.
Ms. Marianna Politopoulou,
CEO-ΝΝ Hellas, with four
of the NN Future Matters
programme scholars as well
as Ms.Elena Mathiou–Rose,
CMO-NΝ Ηellas.
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Η νέα πλατφόρμα που
προσφέρει δυνατότητα
κράτησης, σε πραγματικό
χρόνο, για εμπειρίες
θεματικού χαρακτήρα
σε όλη την Ελλάδα!

Α new online booking
platform which brings
together travelers from
all over the world with
a big variety of “things
to do” in Greece.

«Θέλαμε να δείξουμε πόσες ομορφιές έχει η πατρίδα μας και πόσες
συγκινήσεις μπορεί να ζήσει ο ταξιδιώτης επισκεπτόμενος την
Ελλάδα όλο τον χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι. Έτσι αποφασίσαμε να
κάνουμε την αγάπη μας για τα ταξίδια και την Ελλάδα, επιχειρηματική
ιδέα» λέει η Δωροθέα Περδίκη, που εμπνεύστηκε την ιδέα.
«Η Ελλάδα είναι μια χώρα με ιδανικό κλίμα, τοπία απαράμιλλης
ομορφιάς, ιδανικά για υπαίθριες δραστηριότητες, με τοπικές παραδόσεις, με μια ζωντανή γαστρονομική σκηνή, και με ιστορικά μνημεία
διάσπαρτα παντού -έχει τόσα θέλγητρα να προβάλει πέρα από τις
αδιαμφισβήτητα υπέροχες παραλίες της. Ταξιδεύουμε στη χώρα και
με τη βοήθεια εξειδικευμένων συνεργατών, συγκεντρώνουμε όλον
αυτόν τον πλούτο!» Ονειρεύεστε έναν χαλαρό περίπατο στο δάσος, για
συλλογή μανιταριών, συνοδεία κάποιου ειδικού, τη μύηση στα μυστικά
της τοπικής κουζίνας, μια ποδηλατάδα που συνδυάζει την άσκηση με
την ξενάγηση ή μήπως μια καταδυτική εμπειρία σε πεντακάθαρα νερά
κι ονειρεμένους βυθούς; Oι επιλογές είναι αμέτρητες και αυξάνονται
διαρκώς, συγκεντρωμένες πλέον σε ένα εύχρηστο site! Οπότε, στο
επόμενο ταξίδι σας στην Ελλάδα, θέστε στον εαυτό σας το ερώτημα:
τι έχω διάθεση να κάνω; Έπειτα, απλά www.pickando.com

“We wanted to show what a beautiful destination Greece is all year
round, not just during summer! Our passion for traveling and our
love for Greece combined together, gave birth to Pick and Do”, says
Dorothea Perdiki, owner of the company.
“Greece combines perfect climate, landscape of incomparable
beauty - ideal for outdoor activities, a vibrant gastronomical scene,
strong local identities and long held traditions and of course a unique
historical heritage, with important monuments literally everywhere!
So what we do is travel around Greece and together with a team of
experts we are building a growing collection of outdoor activities and
other experiences offered by trusted professionals”.
Dreaming of an easy mushroom-hunting walk through mysterious
woods or perhaps the initiation to the secrets of the local
gastronomy? How about a bike tour that combines exercise and
sightseeing? Have you ever imagined yourself diving into crystal
clear blue waters, in an enchanting underwater world?
Next time you travel to Greece, ask yourself one question: What do I
feel like doing? Then, www.pickando.com
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Θεόδωρος
Δεληγιαννάκης,
Δικηγόρος LL.M.

Theodore
Deligiannakis
LL.M.

Ο Θεόδωρος Δεληγιαννάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην
Αθήνα, από Έλληνα πατέρα και μητέρα Ολλανδέζα. Το 2002 αποφάσισε
να μετακομίσει στο Λέιντεν των Κάτω Χωρών. Αφού εργάστηκε σε
διαφορετικούς τομείς, μεταξύ άλλων, και ως ερασιτέχνης προπονητής
αμερικανού ποδοσφαίρου, χάραξε πορεία με στόχο το επαγγελματικό
του μέλλον. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν, από όπου
απέκτησε κατόπιν και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Ευρωπαϊκό
Δίκαιο με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού και το
Διεθνές Επενδυτικό Δίκαιο. Επίσης, στη διάρκεια των σπουδών του,
διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία μιας Ένωσης με
σκοπό την εκπροσώπηση των αλλοδαπών
φοιτητών του Πανεπιστημίου του Λέιντεν
και συνέστησε την Ένωση Ξένων Σπουδαστών της Νομικής Σχολής εκεί. Ενόσω
σπούδαζε, εργαζόταν στη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου του Λέιντεν και στο Κέντρο
Διεθνών Νομικών Σπουδών Grotius
στη Χάγη.
Επανεγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 2014
και μετά από μια γραφειοκρατική Οδύσσεια
απόκτησε άδεια άσκησης επαγγέλματος
και έκτοτε ασχολείται με το εταιρικό και
ενωσιακό δίκαιο.
Συγκεκριμένα, εργάζεται ως νομικός σύμβουλος για τον φορέα πιστοποίησης DQS
Ελλάδος ενώ ως ανεξάρτητος επαγγελματίας προσφέρει νομικές συμβουλευτικές
υπηρεσίες σε εταιρείες, ελληνικές και
ολλανδικές, που επιθυμούν να διευρύνουν
τους γεωγραφικούς και ουσιαστικούς
εταιρικούς ορίζοντές τους, βοηθώντας τις
να δημιουργήσουν δεσμούς και επαφές με
ομολόγους τους, ήτοι με άλλες εταιρείες
με τις οποίες ανταλλάσσουν γνώσεις,
προϊόντα και υπηρεσίες. Με το βλέμμα
πέρα και πίσω από το πολιτικό σκηνικό, ο Θεόδωρος πιστεύει πως η
Ελλάδα μπορεί να γίνει κέντρο επιχειρηματικότητας πολυεθνικών και
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ν.Α. Ευρώπη, επισημαίνει πάντως
πως “επιβάλλεται να δουλέψουμε σκληρά και να μάθουμε να συνεργαζόμαστε διότι μόνο μέσα από συνέργειες θα μπορέσουμε να κατακτήσουμε την κορυφή”. Ο Θεόδωρος μιλά ολλανδικά, ελληνικά, αγγλικά
και λίγα γερμανικά ενώ όταν δεν εργάζεται ασχολείται με το crossfit, το
canyoning, κάνει surfing και γενικότερα απολαμβάνει το ύπαιθρο.

Theodore Deligiannakis was born and raised in Athens by a
Greek father and a Dutch mother. In 2002 he took the decision to
move to Leiden, in the Netherlands, where he devoted his time
to exploring the world and accumulating experiences. Having
worked in many different sectors, including an amateur career as
an American Football coach, the time was right for him to focus
on his future career. He thus obtained an LL.B. (Bachelor of Laws)
in Dutch and his LL.M. (Masters of Laws) in EU Law, both from
Leiden University, where he specialised in EU Competition Law &
International Investment Law. Moreover, during his student years,
he was instrumental in establishing
an organization representing foreign
students in Leiden University and he
established the Leiden Law School
foreign student association. Parallel to
his studies, he worked at Leiden Law
School and at the Grotius Center for
International Legal Studies in the Hague.
He returned to Greece in 2014, and after
a bureaucratic odyssey to obtain his
Greek lawyer’s license, he is now active
in the field of corporate and EU law.
Currently he works as a legal advisor
for the audit and certification company
DQS Hellas. Besides working at DQS,
he assists companies both in Greece
and the Netherlands by providing legal
consulting services. In doing so, he
helps companies broaden both their
geographic and substantive corporate
horizons, to eventually establish
links with their foreign counterparts
which in turn results in an exchange
of knowledge, products and services.
Looking beyond the political scenery, he
believes that Greece could become a center of entrepreneurship
for multinationals and SMEs in South East Europe, but “we need to
work a lot and we do need to learn to work together, because only
with synergies can we make it and thrive at the top”. Theodore is
fluent in Dutch, Greek and English, he speaks some German and,
when he is not at work, he spends time doing crossfit, surfing,
canyoning and, in general, in the great outdoors.
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Λίγες ημέρες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που
έπληξαν την Ανατολική Αττική, με επίκεντρο το Μάτι, η
Caritas Hellas, στο πλαίσιο του προγράμματος «Στήριξη
Πυρόπληκτων Αττικής», εγκαταστάθηκε στο Ίδρυμα για
το Παιδί «Η Παμμακάριστος» προκειμένου να υποστηρίξει τον πληθυσμό που έχει πληγεί. Στο πλαίσιο αυτής της
συνεργασίας, το Ίδρυμα «Η Παμμακάριστος» παραχώρησε
χώρο για τη στέγαση της Κοινωνικής Υπηρεσίας, χάρη
στην οποία η ομάδα Κοινωνικών Λειτουργών της Caritas
Hellas μπορεί να υποδέχεται όσες και όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης, νομικής, ψυχολογικής και
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, παρέχοντας ταυτόχρονα
εξοπλισμό υπολογιστών για την εξεύρεση νέας κατοικίας,
αλλά και φιλοξενώντας τις συναντήσεις με κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς φορείς για την αποτίμηση και
αξιολόγηση αναγκαίων δράσεων.
Την ίδια στιγμή, το Ίδρυμα «Η Παμμακάριστος»
παραχώρησε στην Κοινωνική Υπηρεσία της Caritas Hellas
χώρους φιλοξενίας για ανθρώπους που αδυνατούν να
μείνουν στις προσωρινές δομές φιλοξενίας του στρατού,
ενώ ο παιδότοπος του Ιδρύματος χρησιμοποιείται πλέον
για τη δημιουργική απασχόληση νεαρών παιδιών που
προέρχονται από οικογένειες που έχουν πληγεί, κάτω από
την εποπτεία και ευθύνη Ειδικού Παιδαγωγού της Caritas
Hellas. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Μάγειρας που
εντάχθηκε στην ομάδα της Caritas Hellas, σε από κοινού
συνεργασία με την κουζίνα και το προσωπικό του
Ιδρύματος, κάλυψε (και εξακολουθεί να καλύπτει σε
καθημερινή βάση) τις ανάγκες σίτισης δεκάδων
ανθρώπων (με περισσότερες από συνολικά 4000 μερίδες
φαγητού) που, λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών,
έμειναν χωρίς την ικανότητα σίτισης.
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A few days after the wildfires that hit Attica Region,
particularly Mati area, Caritas Hellas was settled in
Pammakaristos Foundation -within the context of the
emergency response to support the survivors of the
wildfire- in order to support the affected population.
Within the context of the said cooperation, Pammakaristos Foundation provided Caritas Hellas with a workplace
in order for the Social Service of Caritas Hellas to be
running. As a result of this, Social Workers of Caritas Hellas managed to conduct regular sessions/meetings with
the population which is facing dispossession (in terms of
accommodation capacity) issues, legal, psychological and
psychosocial needs, providing at the same time IT equipment in order to support people seeking accommodation.
At the same time, Caritas Hellas gained the ability to host
the meetings with the governmental and non-governmental actors in order to evaluate the ongoing situation and
assess the actions that deemed as necessary.
At the same time, Pammakaristos Foundation provided Caritas Hellas with rooms for persons with lack of
accommodation, namely to those who are not able to
reside in the temporary accommodation facilities under
the responsibility of the Ministry of National Defense. The
playground space of the Foundation was also provided to
Caritas Hellas and, thereby, it is used as a Child Friendly
Space for the underaged children of families that survived the wildfires, managed by the Education Specialist
of Caritas Hellas. In the same spirit, Caritas Hellas’ Chef,
along with Pammakaristos’ personnel, is covering the
nutrition needs of tens of people (with more than 4000
meal portions until now) that, due to the wildfires, lost
their access to nutrition.

Plaisio builds on the
development of stable
trust relationships.

Το Πλαίσιο επενδύει
στην ανάπτυξη
σταθερών σχέσεων
εμπιστοσύνης.
To «Πλαίσιο» ιδρύθηκε το 1969. Ξεκινώντας από ένα μικρό
κατάστημα ειδών χαρτοπωλείου στην οδό Στουρνάρη,
εξελίχθηκε μέσα σε 49 χρόνια στη μεγαλύτερη εταιρεία
κατασκευής και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών
και προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας στην Ελλάδα.
Αποτελεί μία Ανώνυμη Εταιρεία, εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ενώ διαθέτει ένα
πανελλαδικό δίκτυο 24 καταστημάτων και ένα πρωτοποριακό
e-shop, εξοπλισμένο με πάνω από 20.000 διαφορετικά
προϊόντα που καλύπτουν με πληρότητα τις ανάγκες του
σύγχρονου καταναλωτή.
Παράλληλα, προσφέρει στους πελάτες του ολοκληρωμένη
εξυπηρέτηση μέσω ενός μοναδικού σε επάρκεια ανθρώπινου
δυναμικού, διαρκή υποστήριξη after sales σε B2C αλλά και
B2B επίπεδο, αλλά και ένα ευρύ σύνολο ευέλικτων τρόπων
πληρωμής. Τέλος, το «Πλαίσιο» αποτελεί μία εταιρεία που
συνεχώς εξελίσσεται και προχωρά με αποφασιστικά
βήματα προς το μέλλον. Απόδειξη αυτού αποτελούν και τα
2 νέα, υπερσύγχρονα superstores της εταιρείας που
εγκαινιάστηκαν μέσα στο 2018, τα οποία μέσα από μία
πλήρως ανανεωμένη σχεδιαστική ταυτότητα μετατρέπουν
την αγορά σε εμπειρία για τον πελάτη.
Όσο για αυτό που κάνει το «Πλαίσιο» να ξεχωρίζει;
Είναι ότι επενδύει στην ανάπτυξη σταθερών σχέσεων
εμπιστοσύνης με το κοινό, αλλά και ότι βασίζεται σε ένα
σύνολο αξιών που συμπυκνώνονται σε μία: στην ειλικρινή
αφοσίωση στον πελάτη και τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Plaisio Computers is a Greek leading retailer in the electronic entertainment and innovation industry which was founded
in 1969.
It all started 49 years ago in a small stationery store at
Stournari Street, in the center of Athens. Soon, that small
shop led the way towards a major high street provider of
electronic goods in Greece.
Plaisio Computers is a Public Limited Company listed on the
Athens Stock Exchange Market. It operates with 24 stores
nationwide and an innovative e-shop, equipped with a range
of more than 20.000 products that are ready to meet the
need of today’s demanding customers.
In addition, it provides its clients with high quality customer
service through its exceptionally adequate human resources. Moreover, it offers a full after sales service both in the
B2C and the B2B sector, all administered with flexible means
of payment.
Last but not least, Plaisio Computers is a constantly growing
company which keeps taking decisive steps to the future.
Those steps have been recently translated into progress
with 2 high-end superstores inaugurated in 2018, which
enhanced the customers’ experience through a brand new
retail identity.
In conclusion, what is the secret that gave Plaisio Computers
the opportunity to be prominent?
It is the formation of permanent accords built on trust with
its clientele. Ever since its beginning, the Company focuses
on its true values, which all come down to a single one: the
sincere dedication to its customers and their needs.
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Angio-OCT
Aγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό,
μία νέα πρωτοποριακή
μέθοδος εξέτασης.

OCT-A (Optical Coherence
Tomography
Angiography): a new &
innovative method

Ιωάννης Δατσέρης MD, PhD, FEBO
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Αντιπρόεδρος Εταιρίας Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς

Ioannis Datseris, MD, PhD, FEBO
Eye Surgeon
Vice President, Vitreous Retinal Society

To 2014 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μία καινούρια απεικονιστικήδιαγνωστική μέθοδος που καλείται OCT-αγγειογραφία. Η OCT-αγγειογραφία
δίνει τη δυνατότητα να μελετηθούν τα αγγεία του οπισθίου ημιμορίου του
ματιού (του αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς χιτώνα) βασιζόμενη
στην Οπτική Τομογραφία Συνοχής (μία εξέταση που έγινε διαθέσιμη στους
οφθαλμιάτρους το 1996). Πρόκειται για μία μη επεμβατική μέθοδο, που δεν
χρειάζεται τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα, εφόσον δεν γίνεται καμία
ενδοφλέβια έγχυση χρωστικής ουσίας. Η OCT-αγγειογραφία εκμεταλλευόμενη τη δημιουργούμενη αντίθεση από την αιματική ροή (κίνηση των ερυθρών
αιμοσφαιρίων-motion constrast) παρέχει εντυπωσιακές, υψηλής ανάλυσης,
εικόνες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η εξέταση καταγράφει το επιφανειακό
αμφιβληστροειδές αγγειακό δίκτυο (RNFL), το ενδιάμεσο αμφιβληστροειδές
αγγειακό δίκτυο (GCL), το εν τω βάθη εσωτερικό αμφιβληστροειδές αγγειακό δίκτυο (IPL/INL, INL/OPL), τις έξω στιβάδες του αμφιβληστροειδούς,
τα χοριοτριχοειδή και τις χοριοειδικές στιβάδες, επιτρέποντας ταυτόχρονα
την εστίαση με δισδιάστατη απεικόνιση σε κάθε μία από αυτές τις στιβάδες
ξεχωριστά Ένα ερώτημα που δημιουργείται από όσα προαναφέρθηκαν είναι
το αν η OCT-αγγειογραφία ήρθε για να αντικαταστήσει τις εδώ και χρόνια
χρησιμοποιούμενες φλουοροαγγειογραφία και αγγειογραφία με ινδοκυανίνη
και ποιες διαγνωστικές δυνατότητες μας παρέχει πέρα από τις ήδη
υπάρχουσες εξεταστικές μεθόδους. Καταρχάς το ότι δεν χρειάζεται
ενδοφλέβια έγχυση χρωστικής, μας παρέχει τη δυνατότητα να την πραγματοποιήσουμε σε ανθρώπους με ιστορικό αλλεργιών, σε νεφροπαθείς, σε
εγκυμονούσες γυναίκες χωρίς το φόβο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών.
Από την πρώτη επαφή με την OCT-αγγειογραφία, καθίσταται σαφές ότι έχει
σημαντική θέση στη διάγνωση της ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας
υγρού τύπου και τις χοριοειδικές νεοαγγειώσεις, εφόσον επιτρέπει καταγραφή των παθολογικών νεοαγγείων, δείχνοντας το πραγματικό τους μέγεθος
και την ανταπόκρισή τους στις θεραπευτικές παρεμβάσεις ταυτόχρονα με την
ποσότητα του υπάρχοντος υγρού (εξιδρωματικό στοιχείο). Αυτή η δυνατότητα
μπορεί να τροποποιήσει στο μέλλον τα θεραπευτικά σχήματα. Επίσης
σημαντική είναι η θέση της εξέτασης αυτής σε αγγειακές παθήσεις, όπως
η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και οι αγγειακές αποφράξεις. Στην
ερώτηση αν η OCT-αγγειογραφία ήρθε για να αντικαταστήσει την κλασσική
αγγειογραφία, η άποψη του γράφοντος είναι όχι. Δεδομένου ότι βασίζεται σε
διαφορετική αρχή λειτουργίας και απεικονίζει διαφορετικές δομές, δεν
μπορεί να καταργήσει την κλασσική αγγειογραφία, ωστόσο, είναι προφανές
ότι μπορεί να μειώσει τις ανάγκες για φλουοροαγγειογραφία, αλλά και να
θέσει νέες ενδείξεις και εφαρμογές για την καινούργια αυτή μέθοδο.

Optical Coherence Tomography Angiography (OCT-A) emerged
in 2014 as a new, non-invasive, diagnostic and imaging method physicians use to visualise and check upon the posterior
eye vessels (retinal and choroidal microvasculature) with the
help of the Optical Scanner which has been at the disposal of
eye doctors since 1996. OCT-A requires no venous catheter
placement as there is no injectable dye involved. OCT-A rather
takes advantage of the contrast blood flow creates (red cell
motion) to provide impressive HD imaging info within seconds.
The exam uses laser light reflectance of the surface of the
moving red blood cells to depict vessels. Algorithms produce
images segmented into the parts: the superficial retinal
plexus (RNFL), the intermediary (GCL), the deep retinal plexus
(IPL/INL, INL/OPL), the outer retina, and the choriocapillaries
along with the choroid layers, for a focused 3D-imaging of
each and every one of the parts to the whole. It is against this
backdrop that a question begs itself: is OCT-A here to stay
and is it about to take the place of fluorescein and indocyanine-green angiography, which have been around for decades,
and, moreover, what more can this method offer, diagnosis-wise? First and foremost, the fact that there is no need
for an intravenous injection of contrast means it is possible
to perform this exam on allergic patients, renal patients
and pregnant women without worrying about possible side
effects. Upon getting acquainted with OCT-A, it is evident it
can greatly help in diagnosing age-related macular degeneration and ocular choroidal neovascularisation, as it reveals
abnormalities in new vessels, their real size and response to
treatment while indicating the quantity of liquid (exudative
cases). This is indeed what could transform treatment in the
future. In addition, OCT-A is important in managing vascular
conditions, such as diabetic retinopathy and vascular occlusion. As to whether it is here to replace classic angiography,
I personally would beg to differ. Given that OCT-A is based on
different functional premises and it deals with the imaging
of different structures, it cannot possibly take the place of
standard angiography; still, what is clear is that it can limit the
need for fluorography while providing us with scope for new
indications and applications.

Η KLM εγκαινιάζει
τη νέα υπηρεσία
Επαυξημένης
Πραγματικότητας
για τον έλεγχο των
χειραποσκευών
Από τις 7 Σεπτεμβρίου, είναι πλέον πολύ απλό για τους επιβάτες της KLM Royal Dutch Airlines που διαθέτουν κάμερα
στο κινητό τους, να βλέπουν αν η χειραποσκευή τους έχει
το σωστό μέγεθος. Η εταιρεία αξιοποιεί τις δυνατότητες της
Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality - AR)
για αυτή την υπηρεσία.
Ο έλεγχος χειραποσκευών μέσω της AR της KLM χρησιμοποιεί μια διάφανη, εικονική βαλίτσα KLM η οποία υποδεικνύει τις επιτρεπόμενες διαστάσεις των χειραποσκευών στο
αεροσκάφος. Η τεχνολογία AR καθιστά δυνατή την τοποθέτηση μιας εικονικής φωτογραφίας στην πραγματικότητα και
την διαδραστική της χρήση. Με τον τρόπο αυτό είναι εύκολο
για τον επιβάτη να ελέγξει στο σπίτι εάν οι χειραποσκευές
του έχουν το σωστό μέγεθος. Ο έλεγχος των χειραποσκευών
είναι διαθέσιμος στην εφαρμογή της ΚLM για χρήστες iOS.
Η KLM στην πρώτη γραμμή της Επαυξημένης Πραγματικότητας
Η εφαρμογή της KLM χρησιμοποιεί την τεχνολογία AR της
Apple. H KLM είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες που
χρησιμοποιούν την τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας της Apple για την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της
μέσα από το App της. Η εταιρεία θα συνεχίσει να αναπτύσσει
και να βελτιώνει την υπηρεσία αυτή στο μέλλον, έτσι ώστε να
ευθυγραμμίζεται με τις εξελίξεις στην τεχνολογία AR.
Ο Pieter Groeneveld, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Digital της Air
France-KLM δήλωσε:
“Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του AR, η KLM κάνει
το επόμενο βήμα σε ότι αφορά στην παροχή ψηφιακών
υπηρεσιών. Με τον έλεγχο των χειραποσκευών μέσω AR, οι
επιβάτες μπορούν να δουν με μια ματιά αν οι χειραποσκευές
τους έχουν τις σωστές διαστάσεις. Προσφέροντας αυτή
την υπηρεσία, βάζουμε σε προτεραιότητα τις ανάγκες των
πελατών μας. Εξακολουθούμε να είμαστε πρωτοπόροι στην
καινοτομία για το συμφέρον των επιβατών μας”.

KLM launches Augmented Reality
for hand baggage check
As of September 7, it will be very easy for passengers with a telephone camera to see whether their
hand baggage is of the correct size. KLM Royal Dutch Airlines is using Augmented Reality (AR) for this
new service.
KLM’s AR hand baggage check uses a transparent, virtual KLM suitcase, which indicates the permitted
dimensions for hand baggage on board. AR technology makes it possible for a virtual image to be placed
in reality and to be used interactively. This makes it easy for a passenger to check at home whether their
hand baggage is of the correct size. The hand baggage check is available in the KLM App for iOS users.
KLM at the forefront of AR
The KLM App uses Apple’s AR technology. KLM is also one of a group of leading companies that use
Apple’s Augmented Reality-technology to provide customer services in the KLM App. KLM will continue
to develop and improve the service in the future, so that it grows in line with the latest AR technology
available.
«By harnessing the potential of AR, KLM is taking the next step in terms of digital service provision. With
the AR hand baggage check, passengers can now see at a glance whether their hand baggage is the correct size. By offering this service, we are placing the needs of our customers first. We also continue to be
pioneers of innovation in our passengers’ best interests», said Pieter Groeneveld, Senior Vice President
Digital Air France - KLM.
More AR initiatives through KLM
This handy new service follows on from other successful KLM AR initiatives, such as the 360-degree
display of a Dreamliner aircraft in the KLM App. The KLM Houses App has also gone live with a new AR
application. Using iOS11, it is now possible to experience the story of Anthony Fokker’s House 98 through
Augmented Reality! Click on the blue aircraft icon and fly along “in reality” with different Fokker model
aircraft.
The video shows how AR hand-baggage check works.

Περισσότερες πρωτοβουλίες AR στην KLM
Αυτή η εύχρηστη νέα υπηρεσία ακολουθεί τις άλλες επιτυχημένες AR πρωτοβουλίες της εταιρείας, όπως η προβολή
360ο του αεροσκάφους τύπου Dreamliner στην εφαρμογή
της KLM. H εφαρμογή KLM Houses App χρησιμοποιεί
επίσης AR. Χρησιμοποιώντας iOS11, είναι τώρα εφικτό να
βιώσετε την ιστορία του House 98 του Anthony Fokker μέσω
της Επαυξημένης Πραγματικότητας! Κάντε κλικ στο μπλε
εικονίδιο του αεροσκάφους και πετάξτε «πραγματικά» με
διαφορετικά αεροσκάφη τύπου Fokker.
https://news.klm.com/klm-launches-augmented-reality-for-hand-baggage-check/
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«Πλύσεις Αγάπης» από το
Κοινωνικό Πλυντήριο Skip
για τους πυρόπληκτους

“Love Washes” from Skip’s
Social Launderette f
or the fire victims

Άμεση ήταν η ανταπόκριση του Κοινωνικού Πλυντηρίου Skip στις
ανάγκες των κατοίκων του Ματιού και του Νέου Βουτζά, οι οποίοι
μέσα σε ένα απόγευμα, βρέθηκαν χωρίς σπίτια και προσωπικά
είδη, εξαιτίας της φονικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου. Για πολλές
ημέρες δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό στην περιοχή, ενώ
ακόμη και όσοι είχαν τη δυνατότητα να πλύνουν τα ρούχα τους δεν
είχαν πού να τα απλώσουν λόγω της στάχτης που είχε καλύψει τα
πάντα και της μυρωδιάς καμένου. Για δύο εβδομάδες, με τις καθημερινές επισκέψεις του, το van του Κοινωνικού Πλυντηρίου έδωσε
τη δυνατότητα στους πυρόπληκτους να τα παραδώσουν στους
εθελοντές του και να τα παραλάβουν δύο ημέρες μετά, καθαρά
και στεγνά. Η ανταπόκριση των κατοίκων ήταν συγκινητική,
με πολλούς από αυτούς να τονίζουν την αξία του να μπορεί κανείς
να διασφαλίσει τα μικρά και «αυτονόητα» της καθημερινής ζωής.

Skip’s Social Launderette responded immediately to the
needs of the residents of Mati and Neos Voutzas, who, in
just one afternoon, were left without homes and personal
belongings, due to the lethal fire of July 23rd. For many
days, there was no electricity or water in the area; but even
those who had the facilities to wash their clothes, could not
dry them outdoors, as the air and soil were filled with ashes
and with the horrible smell of burnt materials. So for two
weeks, the Skip Social Launderette van paid daily visits to
the suffering areas, with its volunteers picking up the clothes
and returning them clean and fresh to the victims of the fire.
The reaction of the locals was moving, with many of them
emphasizing how precious it was for them to be able to enjoy
such small yet “denied” everyday privileges.

Το Κοινωνικό Πλυντήριο είναι μια δομή που δημιουργήθηκε το 2016
από την ΕΛΑΪΣ - Unilever Hellas για να βοηθήσει λιγότερο προνομιούχους συνανθρώπους μας, οι οποίοι στερούνται ακόμη και τα πιο
βασικά αγαθά, όπως το να απολαμβάνουν τη χαρά που χαρίζει ένα
καθαρό ρούχο… Οι δωρεάν «πλύσεις αγάπης» που πραγματοποιούνται, σε καθημερινή βάση, στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας του Δήμου
Αθηναίων, προσφέρουν μεγάλη ανακούφιση στους αποδέκτες τους
και, κυρίως, στις μαμάδες που θέλουν να μπορούν να στείλουν τα
παιδιά τους στο σχολείο καθαρά.

Skip’s Social Launderette was founded in 2016 by
ELAIS-Unilever Hellas with the purpose to help our less
privileged fellow citizens, who lack even the basics,
such as the comfort of wearing clean clothes ... The daily
“Love Washes” which are offered free of charge at the
Municipality of Athens’ Solidarity Center are a great
relief for the recipients and especially for mums who
want to be able to send their children to school in clean
clothes.

Έχοντας πραγματοποιήσει περισσότερες από 100.000
«πλύσεις αγάπης», το Κοινωνικό Πλυντήριο Skip είναι
ένα ακόμη πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης που εντάσσεται
στις δράσεις του Παγκοσμίου Σχεδίου της Unilever
για την Αειφορία.

Skip’s Social Launderette has already carried out
more than 100,000 “Love Washes” and is one of the
many CSR programs included in Unilever’s Sustainable Living Plan.
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Εnterprise Greece
Ο Οργανισμός Εnterprise Greece αποτελεί επίσημο φορέα του Ελληνικού Δημοσίου. Τελεί υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης
και είναι αρμόδιος για την προσέλκυση επενδύσεων. Φέρει την ευθύνη της προώθησης της
χώρας ως αναπτυξιακού προορισμού όπως και
των εγχώριων ανταγωνιστικών προϊόντων και
υπηρεσιών προς τις χώρες του εξωτερικού.
Ο Οργανισμός Enterprise Greece υποστηρίζει τους ξένους επενδυτές βοηθώντας τους να
αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην
Ελλάδα, επιλύοντας προβλήματα που αφορούν
την ελληνική δημόσια διοίκηση, προσφέροντας
πολύτιμη πληροφόρηση αναφορικά με την Ελλάδα
ως επενδυτικό προορισμό και προάγοντας επενδυτικά σχέδια στους τομείς όπου η χώρα διαθέτει
συγκριτικό πλεονέκτημα. Επίσης, εποπτεύει το
ελληνικό πρόγραμμα fast track που αφορά σε
εθνικές στρατηγικές επενδύσεις.
Ταυτοχρόνως, ο Οργανισμός Enterprise Greece
υλοποιεί ένα πλήρες φάσμα δράσεων για την
ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων στην
αλλοδαπή, μεταξύ άλλων, εκπροσωπώντας την
Ελλάδα στις μεγάλες διεθνείς εμπορικές
εκθέσεις, πραγματοποιώντας συναντήσεις b2b
με αγοραστές και μέσω προωθητικών δράσεων
εντός καταστημάτων (in-store) αλυσίδων
λιανικής σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού.

IS AVAILABLE
FOR CORPORATE
FUNCTIONS
EVERY DAY,
LUNCH AND DINNER.
CHEF: COSTAS SPILIADIS

Εnterprise Greece
Enterprise Greece is the official agency of the
Greek state, under the auspices of the Ministry of
Economy & Development, responsible for showcasing Greece as an attractive destination for
investment and promoting abroad the local highly
competitive products and services.
Enterprise Greece supports foreign investors in
developing their business activities in Greece,
troubleshoots issues related to public administration, provides key information about the country as an investment destination, and promotes
investment in sectors where Greece excels.
Τhe agency is also responsible for overseeing
Greece’s fast track program regarding strategic
national investments.
In parallel, Enterprise Greece implements a
comprehensive action plan to showcase Greece
products abroad, including participation at all the
major international trade fairs, b2b meetings with
buyers and in-store promotions at retail chains in
select target markets abroad.

HOURS OF OPERATION:
MONDAY- SATURDAY:
12:30 PM – 15:30 PM & 19:30 PM – 23:30 AM
SUNDAY:
12.30 PM – 16:30 PM
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT
ANNA HALKIA AT 210 72 44 400 OR
EMAIL US AT THE ADDRESS
athens@estiatoriomilos.com
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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

