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As the seasons change, new seeds of
opportunity give us hope. Our industries
grow and adapt relying on the know-how of
generations while innovating and building
anew. Greek tourism and agriculture must
plow their own fields but also work together
and grow together.
7

Farewell reception
in honor of the
Dutch Ambassador

9

Greek
Alternative
Tourism workshop

10

The Squeeze
Farming
the Future

20

powerX.tech offers new
possibilities for Tourism

21

Pure Crete
in every drop!

ISSUE#18 | June 2019

7_

CONTENTS
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4

Editorial

The farewell reception
of our Ambassador

printing on FSC-certified
paper

6

14

7

16

He.D.A. General Assembly
He.D.A. held a farewell
reception in honor
of Ambassador of
the Kingdom of the
Netherlands, Caspar
Veldkamp

8

Embassy News_
Talented refugees for
hire: an opportunity for
businesses in Greece

9

AB Vasilopoulos: Smart
Farming Programme

10

Orange Grove: The
Squeeze ‘Farming the
Future

11

FrieslandCampina
Hellas: Investment in the
NΟΥNΟΥ Patras Plant

12

Investing in Agtech and
Foodtech

13

Athenian Brewery: more
beer, less CO2
HeDA supports the
environment and is

THE QUARTERLY REVIEW OF THE
HELLENIC- DUTCH ASSOCIATION
OF COMMERCE AND INDUSTRY

3

The 1st Greek Alternative
Tourism Workshop 2019
NEW MEMBERS: Plaza
Resort is one of the best
in the Athenian Riviera

18

Stevia Hellas hosted the
“4th sustainable talks”
event

20

11_

Investment in the
NΟΥNΟΥ Patras Plant

powerX.tech offers new
possibilities for Tourism in
an exponential era

22

The annual two-day
conference of ΟΜΜΑ

24

TCB Avgidis and NEDAP
Security Management
enter a partnership
agreement

25

Pure Crete
in every drop!!

14_

Tourism workshop
in The Hague

26

Celebrating world
bicycle day

27

Knorr Green Spaces:
a fruitful initiative for
refugee children

For Press Releases, Articles,
Advertisements & Subscriptions,
please contact:
Mrs. Sofia Flamourtzoglou,
Secretary General
Hellenic-Dutch Association
18 Nik. Zekakou & K. Karamanli Str.,
151 25 Maroussi, Attica, Greece
T: (+30) 210 616 6590, F: (+30) 210 616 6449,
e-mail: heda@otenet.gr
website: www.heda.com.gr

Publications Director:
Sofia Flamourtzoglou
Creative Art Director:
Nikolas Athanasiadis

PLEASE
RECYCLE
ΠΑΡΑΚΑΛOYME
ΑΝΑΚΥΚΛΩNETΕ

4

HeDA Business Review

ISSUE#18 | June 2019

5

EDITORIAL
Κωνσταντίνος
Μαγγιώρος
Πρόεδρος
Διοικητικού Συμβουλίου HeDA
Konstantinos
Maggioros
Chairman
of the Board of HeDA

Αγαπητά Μέλη και Φίλοι,

Dear Members and Friends,

Ο Ελληνο - Ολλανδικός Σύνδεσμος αναλαμβάνει
ηγετικό ρόλο συμμετέχοντας σε φόρουμ που
ενισχύουν την ελληνική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό
φέτος διοργανώθηκε στη Χάγη με τη στήριξη του
Συνδέσμου μας το 1o Greek Alternative Tourism
Workshop, ανοίγοντας τον δρόμο για την ταχύτερη
ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στην
Ελλάδα, όπως του αγροτουρισμού, του πολιτιστικού
και του συνεδριακού τουρισμού.
Η πραγματοποίησή του σηματοδοτεί και
συμβάλλει στην έναρξη μίας νέας εποχής για τον
ελληνικό τουρισμό με στόχο την επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου της χώρας μας, αλλά και
την προώθηση των εναλλακτικών τουριστικών
προϊόντων της.

The Hellenic-Dutch Association has taken
a leading role by participating in forums
that support the Greek economy. This year,
the 1st Greek Alternative Tourism
Workshop was organized in the Hague with
the support of our Association, paving the
way for the faster development of
alternative -such as agrotourism, cultural
and congress- tourism in Greece.
Its realization marks and contributes
to the launching of a new era for Greek
tourism with objective to extend the tourist
season of our country and to
promote its alternative tourist products.

H συνεισφορά μας με μια ματιά
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This month we will say our farewell to
Ambassador Caspar Veldkamp, whose
support and cooperation have contributed
to the development of the HeDA
Association in challenging times we faced.
I would like to sincerely thank him for the
footprint he leaves behind and to wish him
good luck in his new duties.
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The growth and strengthening of this
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members
of our Association
continue
to
ελληνική οικονομία και στη βιωσιμότητα
γεμίζει
απασχόλησης &
invest in the Greek economy
and towards
με ιδιαίτερη χαρά και αισιοδοξία.
28.756
συνολικά
sustainability.
Αυτόν τον μήνα αποχαιρετάμε τον απερχόμενο
Ολλανδό Πρέσβη Caspar Veldkamp με τη στήριξη
του οποίου και τη συνεργασία εξελιχθήκαμε ως
Σύνδεσμος και σταθήκαμε με σταθερότητα και
τόλμη απέναντι στις προκλήσεις της εποχής. Θα
ήθελα να τον ευχαριστήσω θερμά για τη σπουδαία
του συμβολή και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στα
νέα του καθήκοντα.
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*Η συνεισφορά υπολογίσθηκε µε βάση τα δεδοµένα των συνολικών φορολογικών εσόδων του Κράτουσ για το 2016.

*Η συνεισφορά υπολογίσθηκε µε βάση τα δεδοµένα των συνολικών φορολογικών εσόδων του Κράτουσ για το 2016.
*Η συνεισφορά υπολογίσθηκε µε βάση τα δεδοµένα των συνολικών φορολογικών εσόδων του Κράτουσ για το 2016.
Πηγή: Μελέτη Κοινωνικών και Οικονομικών Επιδράσεων Αθηναϊκής Ζυθοποιίας για το έτος 2017 από την EY Ελλάδος
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HE.D.A. HELD A FAREWELL RECEPTION IN
HONOR OF AMBASSADOR OF THE KINGDOM
OF THE NETHERLANDS, CASPAR VELDKAMP

Νέα μέλη και πεπραγμένα
στην Τακτική Γενική Συνέλευση του HeDA
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε
η Τακτική Γενική Συνέλευση του
Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου
την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019,
στην αίθουσα εκδηλώσεων της
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
ΑΘΗΝΕΟ, στο Αιγάλεω.
Η εκδήλωση είχε ως κεντρικό
στόχο την ενημέρωση των μελών
σχετικά με τις δράσεις και τα
πεπραγμένα του έτους 2018
καθώς και την έγκριση απολογισμού 2018 και προϋπολογισμού
2019, ενώ δόθηκε ιδιαίτερο βήμα

στις νέες εταιρείες-μέλη ώστε να
παρουσιάσουν το έργο τους.
Στην εναρκτήρια ομιλία του
ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου κ. Kωνσταντίνος
Μαγγιώρος καλωσόρισε και
ευχαρίστησε τα μέλη για την
παρουσία 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 και αναφέρθηκε στις
δράσεις και τις πρωτοβουλίες του
Συνδέσμου στη διάρκεια του 2018
με σκοπό την προώθηση και την
ενδυνάμωση της δικτύωσης των
μελών μεταξύ τους, στα πλαίσια
στήριξης της ελληνικής
επιχειρηματικότητας.

HeDA
General Meeting:
new members
& proceedings

The Ordinary General Meeting of HeDA
convened on June 3, 2019 at the Athenian Brewery’s ATHINEO facility in Egaleo.
Its core objective was to inform and
update members on the Association’s
activities and proceedings for 2018, to
take stock of actions undertaken over
the year and to get the budget for 2019
approved, while new members were
given ample time to present and
elaborate on their work.
In his opening remarks BoD President
K.Maggioros welcomed and thanked
HeDA members for their presence
and seamless support. He stressed the
exceptionally fruitful efforts and the

critical contribution of BoD members in
pursuing the growth of bilateral relations
between Greece and the Netherlands
and, moreover, referred to the Association’s actions and initiatives in 2018 to
promote and strengthen networking,
between and among members, within
the wider context of supporting Greek
entrepreneurship.

Ευχαριστούμε την Αθηναϊκή
Ζυθοποιία για τη θερμή φιλοξενία
που μας προσέφερε για ακόμη μια
χρονιά!

For yet another year, our warmest thanks
go to Athenian Brewery for their kind
hospitality!

Τιμητική εκδήλωση
του Ελληνο-Ολλανδικού
Εμπορικού και Βιομηχανικού
Συνδέσμου για τον
απερχόμενο Ολλανδό
Πρέσβη κ. Caspar Veldkamp

HeDA honors outgoing
Dutch Ambassador Mr.
Caspar Veldkamp

Την εξαιρετική συνεργασία που
είχε με τον κ. Caspar Veldkamp,
τον πρέσβη της Ολλανδίας που
ολοκληρώνει την τετραετή θητεία
του στην Ελλάδα, ανέδειξε με
εκδήλωση προς τιμήν του ο Ελληνο-Ολλανδικός Εμπορικός και
Βιομηχανικός Σύνδεσμος (HeDA),
στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι και διοικητικά στελέχη των
εταιρειών-μελών του Συνδέσμου,
στελέχη της ολλανδικής πρεσβείας, φίλοι και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής
του τόπου. Ο κ. Κωνσταντίνος
Μαγγιώρος, πρόεδρος του Συνδέσμου, εξήρε κατά την αναφορά
του στον τιμώμενο τη σπουδαία
συμβολή του στην ανάπτυξη των
διμερών εμπορικών σχέσεων
Ελλάδας και Ολλανδίας. Ιδιαίτερα
τόνισε τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο απερχόμενος πρέσβης για
την εξασφάλιση θετικού κλίματος
και επενδυτικού ενδιαφέροντος
των ολλανδικών επιχειρήσεων
στην Ελλάδα παρά τις δύσκολες
συνθήκες. Επίσης, υπογράμμισε
τις ουσιαστικές ενέργειές του για
την ενίσχυση και προώθηση της
νεανικής επιχειρηματικότητας στο
πλαίσιο του πρωτοποριακού προγράμματος “Orange Grove” της
πρεσβείας, αφήνοντας το δικό του
αποτύπωμα.
Ο κ. Caspar Veldkamp, στον θερμό
χαιρετισμό του ευχήθηκε να
συνεχίσει η χώρα την επιτυχή
πορεία ανάπτυξης και καλών
πρακτικών και ευχαρίστησε όλα
τα μέλη για τη συνεχή υποστήριξη
και συνεργασία τους.

HeDA hosted a special event to pay
tribute to H.E. Mr. Caspar Veldkamp,
Ambassador of the Netherlands in
Athens, whose four-year tenure in
Greece is drawing to an end.
Attendees gracing the function with
their presence included delegates
and corporate executives of
Association members as well as
Dutch Embassy staff, friends,
business partners and
representatives of the Greek social
and entrepreneurial arena.
Mr. Konstantinos Maggioros, HeDA
President, exalted the guest of
honor’s active involvement and
overall contribution to fostering
bilateral trade relations between
Greece and the Netherlands. He
highlighted, in particular, the initiatives the outgoing Ambassador
personally took to ensure there is a
positive agenda and vivid interest
on the part of Dutch investors in
Greece despite the tough circumstances. In addition, he underscored
the fundamental steps the Dutch
Ambassador made to enhance and
promote youth entrepreneurship
in the context of the Embassy’s
innovative “Orange Grove” projects,
therefore leaving his personal and
indelible mark.
Mr. Caspar Veldkamp, in his emotional address, expressed his wish
that Greece may proceed on its
successful path to growth while
capitalising on best practices and,
moreover, warmly thanked all HeDA
members for their support and
seamless cooperation.
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ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ΕΥΦΥΟΎΣ ΓΕΩΡΓΊΑΣ

Σημειώστε την ημερομηνία:
Εκδήλωση στην Πρεσβεία των Κάτω Χωρών
Ταλαντούχοι πρόσφυγεςυποψήφιοι εργαζόμενοι: μια
εξαιρετική ευκαιρία για τις
επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Ανταλλαγή απόψεων και
σκέψεων μεταξύ εταιριών
Γνωριμία με πρόσφυγες που
ταιριάζουν στο προφίλ του
δικού σας υποψηφίου
Με γοργούς ρυθμούς αυξάνει ο
αριθμός των προσφύγων οι οποίοι
εγκαθίστανται και φτιάχνουν τη ζωή
τους στην Ελλάδα, γεγονός που δεν
αναμένεται να αλλάξει στο άμεσο
μέλλον. Η κοινωνική ενσωμάτωση
των προσφύγων αποτελεί
πρόκληση και συνάμα ευκαιρία.
Η προσαρμοστικότητα πολλών
εξ αυτών, σε συνδυασμό με την
αποφασιστικότητά τους να πετύχουν,

μπορεί να τονώσει την ευρωπαϊκή
οικονομία και την κοινωνία. Ένας
ολοένα αυξανόμενος αριθμός
επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων
η τράπεζα ΑΒΝ Amro, η ελληνική
TritonAct και η βιομηχανία ζυμαρικών
Barilla, εντάσσουν σταθερά αυτά τα
νέα μέλη των κοινωνιών μας στο δικό
τους επαγγελματικό περιβάλλον,
αξιοποιώντας το δυναμισμό και
τις ικανότητες των, πολύ συχνά,
μορφωμένων και νέων αυτών
ανθρώπων.
Έτσι, στις 19 Σεπτεμβρίου το Orange
Grove σας προσφέρει την ευκαιρία:
- να ανταλλάξετε απόψεις σχετικά
με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις
συνεργασίας με πρόσφυγες
παρουσία διαφόρων ΜΚΟ, υπευθύνων
χάραξης πολιτικής, μεταναστών και

προσφύγων αλλά και επιχειρήσεων
που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
των εξελίξεων και
- να συνομιλήσετε με πρόσφυγες
που το επαγγελματικό τους προφίλ
ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες της
επιχείρησής σας, κατόπιν προεπιλογής
που έγινε από το Ελληνικό Συμβούλιο
για τους Πρόσφυγες.
Την εκδήλωση θα προλογίσουν ο
Πρέσβης των Κάτω Χωρών κ.Caspar
Veldkamp, ο εκπρόσωπος στην
Ελλάδα της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες κ. Philippe
Leclerc, εκπρόσωπος της ABN Amro
και της οργάνωσης Movement on the
Ground.
Επίσης μαζί, οι κκ.Philippe Leclerc και
Caspar Veldkamp θα κηρύξουν και το
πέρας της εκδήλωσης.

Save the date - Netherlands Embassy
Talented refugees for hire: an
opportunity for businesses in
Greece
Exchange of thoughts with
other companies
Meet refugees with a relevant
profile
The number of refugees that have to build a
new life in Greece is growing rapidly, and this
is unlikely to change soon. Their integration
into Greek society presents a challenge and
an opportunity. The resilience and drive for
success of many refugees can be a boost
to European economies and societies. A
growing number of businesses - such as the
Dutch bank ABN Amro, the Greek building
company TritonAct and the Italian pastam-

aker Barilla - is integrating this new part of
society into their companies in order to reap
the benefits from the dynamism of these,
often educated and young, people.
On September 19th Orange Grove will provide a platform for you to:
- Exchange thoughts on the opportunities
and challenges of working with refugees
with NGOs, policy makers, refugees and
businesses that are at the forefront of this
development.
- Meet refugees with a relevant professional
profile - pre-selected by the Greek Council of
Refugees through short speed dates.
Opening remarks will be given by Dutch
Ambassador Caspar Veldkamp, UNHCR Rep-

resentative in Greece Philippe Leclerc, ABN
Amro and Movement on the Ground.
Philippe Leclerc, UNHCR Representative in
Greece, will close the event along with Ambassador Caspar Veldkamp.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος
ενώνει τις δυνάμεις της
με το Ίδρυμα Μποδοσάκη
και την Αμερικανική
Γεωργική Σχολή, ώστε οι
Έλληνες Παραγωγοί να
μείνουν και να συνεχίσουν
να αναδεικνύουν τον
διατροφικό πολιτισμό του
τόπου μας.
Μαζί, παρουσιάζουν το
Πρόγραμμα Ευφυούς Γεωργίας,
μια νέα και πρωτοποριακή
πρωτοβουλία, που εισάγει
τις υψηλές τεχνολογίες στον
πρωτογενή τομέα της χώρας
μας και ανοίγει νέους δρόμους
για τους σύγχρονους Έλληνες
Παραγωγούς (early adopters),
ενώ εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή
διαπεριφερειακή πλατφόρμα
υψηλής τεχνολογίας S3.
Μέσα από την εγκατάσταση
12 τηλεμετρικών διατάξεων
τελευταίας τεχνολογίας, οι
παραγωγοί έχουν πρόσβαση
σε ακριβείς πληροφορίες,
σε πραγματικό χρόνο. Με
αυτόν τον τρόπο, λαμβάνουν
ενημερωμένες αποφάσεις
οι οποίες βασίζονται σε
μετεωρολογικές παραμέτρους
και εδαφολογικές παραμέτρους.
Πιο συγκεκριμένα,
περιλαμβάνουν αγροτικά
προϊόντα με μεγάλη σημασία για
την τοπική και εθνική οικονομία
και έχουν εγκατασταθεί σε:
• 4 αμπελώνες σε Καβάλα, Κιλκίς
& Πελοπόννησο,
• 2 ελαιώνες σε Καλαμάτα &
Χαλκιδική,
• 4 κτήματα παραγωγής
ακτινιδίων στην Κεντρική
Μακεδονία,
• 2 σημεία λειμώνων
(βοσκοτόπων) στην Ελασσόνα &
την Ξάνθη
Σε πρακτικό επίπεδο, το Πρόγραμμα
Ευφυούς Γεωργίας αναμένεται να
ωφελήσει 100-120 παραγωγούς (early adopters), ενώ ο αριθμός αυτός
αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά
με την προσθήκη χιλιάδων έμμεσα
ωφελούμενων μέσα από την
ανάπτυξη πλατφόρμας με ανοιχτή
πρόσβαση για όλους (open data).
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SMART FARMING
PROGRAMME
AB Vasilopoulos joined its
forces with the Bodossakis
Foundation and the American Farm School in order to
motivate the Greek Producers to continue highlighting
the gastronomical culture
of our country.
The three partners designed,
implemented and presented
together the Smart Farming Programme, an innovative initiative
which introduces new technologies to the Greek primary produce and opens new horizons for
the Greek producers (early adopters). The programme is part of
the Smart Specialization Platform
for Agri-Food (S3P Agri-Food)
established at EU, encouraging
and supporting interregional
cooperation.
Through the installation of 12
state-of-the-art telemetric systems in selected regions of our
country, the producers will have
access to accurate, real-time
information. Hence, their decisions concerning their production management will be based
on precise meteorological and
spatial parameters.
In particular, the selected areas
include agricultural products of
high importance for the local and
national economy and the telemetric systems are installed in:
• 4 vineyards in Kavala, Kilkis and
Peloponnese
• 2 olive groves in Kalamata and
Chalkidiki
• 4 kiwifruit production holdings
in Central Macedonia
• 2 pasture areas in Elassona and
Xanthi
Effectively, the Smart Farming
Programme will benefit 100-120
producers (early adopters), and
this number is expected to increase significantly by thousands
indirect beneficiaries provided
that every producer gains access
to the open data platform.
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ORANGE
GROVE
Τον τελευταίο
καιρό οι
δραστηριότητές
μας στο Orange
Grove υπήρξαν
πολλαπλές
και πάντα
ενδιαφέρουσες!
Διαγωνισμός Junior Squeezy
Στις 5 Απριλίου διοργανώσαμε
τον πρώτο διαγωνισμό Junior
Squeezy για συμμετέχοντες
ηλικίας 15-18 ετών. Συνολικώς έξι
νέοι επιχειρηματίες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας παρουσίασαν από βήματος τη δική
τους ιδέα. Οι τρεις ομάδες των
φιναλίστ κέρδισαν από ένα ταξίδι
στις Κάτω Χώρες προκειμένου να
μεταβούν στο Άμστερνταμ όπου
θα επισκεφθούν το Global School
of Entrepreneurship.
Διαγωνισμός The Squeeze
‘Farming the Future’
Στις 14 Μαΐου ήταν η σειρά του
γνωστού μας The Squeeze!
Φέτος στα πλαίσια του διαγωνισμού, ο οποίος εστίασε σε
τρόφιμα και αγροδιατροφική
τεχνολογία, οκτώ νεοφυείς
επιχειρήσεις ανέπτυξαν τις ιδέες
τους ενώπιον διεθνούς κριτικής
επιτροπής. Εκατοντάδες κόσμου
συνέρρευσαν στο Orange Grove
ώστε να δουν από κοντά τους
νικητές του πρώτου και του δεύτερου βραβείου. Το πολυσχιδές
κοινό αποτελούνταν από
εκπροσώπους επιχειρήσεων,
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων,
επενδυτές, δημοσιογράφους,
μέχρι και πολιτικούς. Το πρώτο
βραβείο εδόθη στη BioCos, η
οποία είχε την ευκαιρία να
μεταβεί στη Χάγη, 3-5 Ιουνίου, και
να συμμετάσχει στην Παγκόσμια
Διάσκεψη για την Επιχειρηματικότητα (GES). Έτσι ο διαγωνισμός
The Squeeze αναδείχθηκε σε
βήμα που και επισήμως οδηγεί
στην GES και συνδιοργανώθηκε
σε συνεργασία με την Πρεσβεία
των ΗΠΑ στην Αθήνα.
Το δεύτερο βραβείο έλαβε η
Peace by Peas, προκειμένου επίσης να μεταβεί στις Κάτω Χώρες
και να επισκεφθεί τις εταιρείες
Friesland Campina και Unilever.

Over the last months
Orange Grove has been
really busy. Read on
to find out more!
Junior Squeezy
On April 5th, our first Junior Squeezy pitching
competition took place. Six young entrepreneurs, 15-18 years old, went on stage to pitch
their business ideas. The three winning teams
won a trip to the Netherlands to visit the Global
School of Entrepreneurship in Amsterdam.
The Squeeze ‘Farming the Future’
On the 14th of May it was time for the Squeeze!

This year’s Squeeze was focused on Food and
AgriTech with eight startups pitching their ideas
in front of a distinguished international jury.
Hundreds of people gathered at Orange Grove
to find out who would eventually win first and
second prize. The audience was quite diverse,
consisting of companies, universities, investors,
journalists and even statespeople. The main
prize winner, BioCos, won a trip to the Netherlands to visit the Global Entrepreneurship Summit (GES) in the Hague between June 3-5. The
Squeeze thus became the official path leading
to GES, the competition being co-organized by
the Embassies of the Netherlands and the USA
in Athens. The 2nd prize winner, Peace by Peas,
was also offered a trip to the Netherlands to visit
Friesland Campina and Unilever.

Junior Squeezy contestants join Junior Squeezy prize winners on stage for a family photo with the judges, incl.
US Ambassador Geoffrey Pyatt and Dutch Ambassador Caspar Veldkamp.

Ambassador Caspar Veldkamp, prize winners,
Squeeze participants, judges and OG staff celebrate
the end of another successful Squeeze.

The Squeeze Jury members (from left to right):
Alphons van Broekhoven, Director at Reggeborgh;
Arjan de Jong, Specialist Lead Data & Analytics
at Vattenfall; Amu Fowler, Managing Director at
ViveDC; and Marisa Antonopoulou, Business Development Manager at Action Finance Initiative.

The Squeeze Jury members and presenter during
‘’Orange Stories’’, the opening event which took
place the day before the official part of the Squeeze.
From left to right: Marisa Antonopoulou, Business
Development Manager at Action Finance Initiative;
Amu Fowler, Managing Director at ViveDC; Arjan de
Jong, Specialist Lead Data & Analytics at Vattenfall;
Alphons van Broekhoven, Director at Reggeborgh;
and presenter Jan Franke, Technology reporter and
PR expert.
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FrieslandCampina
Hellas:
Επένδυση
στο Πρότυπο
Εργοστάσιο
ΝΟΥΝΟΥ Πάτρας

FrieslandCampina
Hellas:
Investment
in the NΟΥNΟΥ
Patras Plant

Η FrieslandCampina Hellas στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πορείας και μακροχρόνιας στρατηγικής ανακοίνωσε
επένδυση στο Πρότυπο Εργοστάσιο
ΝΟΥΝΟΥ Πάτρας για επέκταση της παραγωγικής μονάδας αυξάνοντας, έτσι,
την παραγωγική του δυναμικότητα
κατά 50%. Η υλοποίηση έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί εντός του 2019,
ένα έτος-σταθμό για το ΝΟΥΝΟΥ που
γιορτάζει φέτος τα 90 χρόνια παρουσίας του στην Ελλάδα.

FrieslandCampina Hellas, in the context
of its growth and long-term strategy, has
announced an investment plan for the
expansion of the production unit at the
NOYNOY Patras Plant, thus increasing
its production capacity by 50%. Works
have already begun and will be completed in 2019, a milestone year for the brand
ΝΟΥΝΟΥ as it is celebrating 90 years
presence in Greece.

Με αφορμή την επένδυση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της FrieslandCampina
Hellas κ. Κωνσταντίνος Μαγγιώρος
δήλωσε: «Το 2019 αποτελεί μία χρονιά
- ορόσημο για την FrieslandCampina
Hellas καθώς το αγαπημένο μας ΝΟΥΝΟΥ κλείνει 90 χρόνια παρουσίας στην
Ελλάδα. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που
η σημαντική αυτή επέτειος επισφραγίζεται με τη νέα επένδυση στο Πρότυπο
Εργοστάσιό μας στην Πάτρα, εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή για την εταιρεία
μας και τα προϊόντα ΝΟΥΝΟΥ, πάντα με
την υπόσχεση να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε γενιές και γενιές Ελλήνων».

With the opportunity of the investment,
Mr. Konstantinos Maggioros, Managing Director stated: “2019 is a landmark
year for FrieslandCampina Hellas as our
beloved brand NOYNOY celebrates 90
years presence in Greece. We are very
pleased that this important anniversary is sealed with the new investment in
our NOYNOY Patra’s Plant, and sets the
ground for a new era for our company
and the NOYNOY products, always with
the promise to continue to grow generations and generations of Greeks “.

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΝΟΥΝΟΥ

NOYNOY PATRA’S PLANT

Το εργοστάσιο της Πάτρας δημιουργήθηκε το 2003 και έχει συνολική ετήσια
παραγωγή 76 εκατομμύρια τεμάχια προϊόντων. Παράγει τα γάλατα ΝΟΥΝΟΥ
FAMILY, NOYNOYkid, NOYNOY Noulac,
NOYΝOY CalciPlus, Choice, Barista’s
Gold, τις κρέμες γάλακτος NOYNOY και
τη σειρά γιαουρτιών NOYNOY.
Έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο ασφάλειας τροφίμων FSSC 22000, το πρότυπο υγιεινής και ασφάλειας OHSAS (ISO
18001) και το περιβαλλοντικό πρότυπο
ISO 14001.

The Patras plant was established in
2003 and has a total annual production of 76 million units of products. It
produces NOYNOY FAMILY, NOYNOY
kid, NOYNOY Noulac, NOYNOY CalciPlus, Choice, NOYNOY Barista’s Gold,
NOYNOY milk creams and NOYNOY yoghurt range.
It has been certified with the FSSC 22000
food safety standard, the OHSAS (ISO
18001) hygiene and safety standard and
the ISO 14001 environmental standard.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του
περιβάλλοντος την τελευταία πενταετία
έχουν υλοποιηθεί σημαντικά προγράμματα εξοικονόμησης φυσικών πόρων με
εντυπωσιακά αποτελέσματα:
• μείωση κατανάλωσης Ενέργειας κατά 29%,
• μείωση κατανάλωσης Νερού κατά 48%
• μείωση του όγκου απορριμμάτων κατά 15%
• αύξηση του δείκτη ανακύκλωσης στο 92%.

SUSTAINABILITY
Striving for sustainable
growth, significant natural
resource saving programs have been
implemented over the past five years
with impressive results:
• energy consumption dropped by 29%
• water consumption decreased by 48%
• waste volumes decreased by 15% and
• recycling index improved by 92%.
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Επενδύοντας σε
νεοφυείς επιχειρήσεις
τεχνολογιών του αγροδιατροφικού
τομέα (Agtech &
Foodtech)
Οι νέες τεχνολογίες
προσφέρουν
αξιόλογες επενδυτικές
ευκαιρίες $8 τρις
Η αγροδιατροφική βιομηχανία και τα συναφή με αυτήν πεδία αλλάζουν ριζικά και
για πάντα. Η σημερινή τάση ψηφιοποίησης
με τις συνακόλουθες υπερσύγχρονες και
ανατρεπτικές πρακτικές καθιστούν την
τρέχουσα συγκυρία ιδανική για επενδύσεις
σε εταιρείες που προάγουν τις αγροδιατροφικές τεχνολογίες. Ενδιαφέρον για τους
επενδυτές παρουσιάζουν η ασφάλεια των
τροφίμων, η διαφάνεια και η ιχνηλασιμότητα,
τα αποκαλούμενα ‘λειτουργικά τρόφιμα’ και
όλες οι καινοφανείς τεχνολογικές
συνιστώσες του ευρύτερου κλάδου.
Η τεχνολογία διαδραματίζει ρόλο-κλειδί στη
λειτουργία του αγροδιατροφικού τομέα, μιας
βιομηχανίας αξίας $7,8 τρις που καλείται
να καλύψει τις επισιτιστικές ανάγκες του
πλανήτη και απασχολεί άνω του 40% του
παγκόσμιου πληθυσμού. Πάντως, ο ρυθμός
της καινοτομίας δεν είναι ίδιος σε όλους
τους τομείς. Σε έκθεση που συνέταξε το
Ινστιτούτο McKinsey Global αναφέρει πως,
στην εποχή μας, ο γεωργικός είναι ο λιγότερο ψηφιοποιημένος όλων των μειζόνων
τομέων. Μάλιστα, η επίτευξη πολλών από
τους 17 αναπτυξιακούς στόχους του ΟΗΕ, οι
οποίοι συνθέτουν την Ατζέντα του 2030 για
τη βιώσιμη ανάπτυξη, συναρτάται άμεσα από
το ρυθμό ανάπτυξης της καινοτομίας στον
αγροτεχνολογικό τομέα.
Το διακύβευμα της επισιτιστικής ασφάλειας ενισχύεται έτι περαιτέρω με τον καιρό
καθώς, παραδείγματος χάριν, λόγω των
κινδύνων που ελλοχεύουν στα τρόφιμα οι
καταναλωτές σπεύδουν να προβούν σε καταγγελίες που αφορούν αστικές και ποινικές ευθύνες. Το πλήγμα που δέχεται το σήμα
και η φήμη μιας επιχείρησης από μια τέτοια καταγγελία μπορεί να αποδειχθεί σφοδρό,
αν όχι καίριο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κρούσμα που οδήγησε σε ανάκληση
παρτίδων και προσωρινή διακοπή λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας της εταιρείας
τροφίμων Dole στο Springfield. Σήμερα οι τεχνολογικές εταιρείες του αγροδιατροφικού τομέα αναζητούν και βρίσκουν λύσεις που συνδυάζουν τη ραγδαία τεχνολογική
εξέλιξη με εξειδικευμένα μέτρα μετριασμού και ελαχιστοποίησης επιπτώσεων σε θέματα επισιτιστικής ασφάλειας. Αυτές οι εταιρείες συνεπάγονται μεγάλες ευκαιρίες, και
όχι μόνο για τους ιδιοκτήτες και τους επενδυτές τους. Διότι η ασφάλεια των τροφίμων
αφορά άμεσα όλο το ανθρώπινο είδος, με το διακύβευμα να μην είναι τίποτα λιγότερο
από το κοινό μας μέλλον.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία:
Περισσότερη μπίρα,
λιγότερο διοξείδιο
του άνθρακα
Investing in Agtech
and Foodtech
New technologies
provide investors
with remarkable
new opportunities
in this USD 8 trillion industry.
The Agrifood industry and adjacent
fields are changing forever. Current
digitization trends and associated disruptive practices create a unique time
to be investing in food and agriculture
technologies. The areas of interest to
investors include food safety, transparency and traceability, functional food
and all technological intersections in
the broader sector.
Technology plays a key role in the operation of the agrifood sector, a $7.8 trillion industry responsible for feeding the
planet and employing well over 40% of
the world’s population. However, the
pace of innovation has not kept up with
other sectors. According to the McKinsey Global Institute report, agriculture
today is the least digitized of all major
industries. Meeting several of the 17
sustainable development goals set out
by the UN in its 2030 agenda is directly
dependent on the pace of technological innovation in agritech. Stakes in
food safety get higher each year as, for
instance, consumer food hazards bring
direct civil and criminal liability charges.
Moreover, potential damage to brands
and corporate reputation—from which
some may never recover—is immense
(an indicative example would be the
case of Dole’s Springfield shutdown).
Solutions now being built by agrifood tech companies relate to rapid
technological changes and respectively
dedicated mitigation measures in the
food safety field. These businesses represent great opportunities, and not only
for their owners and investors. When it
comes to food safety, the entire human
race is a stakeholder and the stakes
could be higher: nothing less than our
common future.
Konstantinos Mavros,
Partner at Agroknow
www.agroknow.com

Δυο στρατηγικές δράσεις για την μείωση
του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος της εταιρίας Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
ξεχώρισαν στη φετινή διοργάνωση των
Responsible Business Awards αποσπώντας χρυσά βραβεία στις κατηγορίες
Διαχείριση Ενέργειας και Διαχείριση Φυσικών Πόρων.
Στη ενότητα της Διαχείρισης Ενέργειας,
αναγνωρίστηκε η προσπάθεια της μεγαλύτερης ζυθοποιίας της χώρας στην
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
στην παραγωγική διαδικασία μέσω του
προγράμματος Drop the C, που έχει στόχο την 100% χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στα ζυθοποιεία σε Πάτρα και
Θεσσαλονίκη μέχρι το 2030. Με το δεύτερο βραβείο ξεχώρισαν τα αποτελέσματα στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων του
Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας κριθαριού, το
οποίο συμπλήρωσε 10 χρόνια ζωής και έχει συντελέσει στην
πλήρη κάλυψη των παραγωγικών αναγκών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας με ελληνικό κριθάρι από 2500 Έλληνες αγρότες και
έχει δημιουργήσει περίπου 80 εκατ. ευρώ προστιθέμενη αξία
για την οικονομία.
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Athenian Brewery:
more beer,
less CO2
Τwo strategic initiatives of Athenian
Brewery to reduce its carbon footprint shined at this year’s Responsible Business Awards and received
golden awards for Energy
Management and Natural Resources
Management. In the Energy Management category, the effort of the
country’s largest brewery to reduce
energy consumption in production
through the Drop the C programme,
was recognized. Athenian Brewery
aspires to use 100% energy from
renewable sources in its breweries in
Patras and Thessaloniki by 2030.
The second prize was dedicated to
the results of Athenian Brewery’s
Local Sourcing Programme, for its
achievements in the Management of Natural
Resources. The programme, which has completed 10
years of practice, has contributed to the full coverage of
Athenian Brewery’s production needs with Greek barley
grown by 2500 Greek farmers. Overall the programme
has generated about 80 million Euros of added value for
the greek economy.

O Ελληνο-Ολλανδικός Εμπορικός & Βιομηχανικός Σύνδεσμος φροντίζει
το περιβάλλον και χρησιμοποιεί χαρτί εκτύπωσης πιστοποιημένο κατά FSC
Το μέλλον των δασών της υφηλίου είναι πολύ σημαντικό: για τον πλανήτη, την πανίδα, τις επιχειρήσεις- για όλους μας.
Γι’αυτό υπάρχει η πιστοποίηση κατά FSC, που εγγυάται την υπεύθυνη διαχείριση των δασών μας, ή της εφοδιαστικής αλυσίδας δασικών πόρων, με σεβασμό σε περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προδιαγραφές. Αφορά πολλά περισσότερα από τα δέντρα καθ’εαυτά αφού, μεταξύ πολλών άλλων, εγγυάται την προστασία των τοπικών κοινοτήτων, τη φροντίδα
των ενδιαιτημάτων των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση αλλά και τη δέουσα ανταμοιβή των εργαζομένων. Πρόκειται
για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, ένα σύμβολο που εμπιστεύονται πελάτες, καταναλωτές και επιχειρήσεις, το
οποίο αποδεικνύει πως διαχειριζόμαστε με αειφόρο και βιώσιμο τρόπο είτε τα δάση μας, προκειμένου να τα προστατεύσουμε και να τα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές, ή την αλυσίδα εφοδιασμού δασικών προϊόντων. Αποτελεί μια δημόσια
αναγνώριση της αυξημένης αίσθησης της δικής μας ευθύνης.

HeDA supports the environment and is printing on FSC-certified paper
The future of the world’s forests is very important – to the planet, to animals, to businesses, to all of us.
That’s why FSC certification exists. Being FSC-certified means that our forest, or supply chain, is managed responsibly
and that we comply with environmental, social and economic standards. This covers much more than the trees themselves – among other things, it ensures that local communities are respected, the habitats of endangered plant and animal species are protected and workers are properly paid. It is a trusted symbol that shows consumers and businesses
that we are sustainably managing either our forest, by preserving it for future generations, or supply chain operations.
It is public recognition of your responsibility.
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FLASH
NEWS
Ολοκληρώθηκε στη Χάγη το 1o Greek Alternative Tourism
Workshop υπό την αιγίδα του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου
Ανοίγει ο δρόμος για την ταχύτερη ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στην Ελλάδα. Η
ολοκλήρωση του πρόσφατου
1ου Greek Alternative Tourism
Workshop 2019, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου στο
εμβληματικό Madurodam στη
Χάγη, σηματοδοτεί αλλά και
συμβάλλει στην έναρξη της νέας
εποχής για τον ελληνικό τουρισμό, με στόχο την επιμήκυνση
της τουριστικής περιόδου της
χώρας αλλά και την προώθηση
των εναλλακτικών τουριστικών
προϊόντων της.
Ειδικότερα, στην B2B εκδήλωση, όπου
διενεργήθηκαν εν συνόλω 459 B2B
συναντήσεις, παρευρέθηκαν 93 τουριστικοί πράκτορες και tour operators,
καθώς και 19 Ολλανδοί δημοσιογράφοι
και bloggers που έχουν ως αντικείμενο
τον εναλλακτικό τουρισμό. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν οι Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Κρήτης, οι Δήμοι Ρεθύμνου και
Χίου, ο Οργανισμός Τουρισμού Χαλ-

κιδικής και, μεταξύ άλλων, η Aegean
Airlines, η Celestyal Cruises, το Costa
Navarino, το Creta Maris με το We Do
Local, η AXIA Hospitality, το Abeliona
Retreat του Ομίλου Aldemar, η Trekking
Hellas, το Τhe Ranch, τα Bike Friendly
Hotel κ.λ.π.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο
Πρέσβης της Ελλάδας στην Ολλανδία
κ. Δημήτρης Χρονόπουλος, ο οποίος
επισήμανε τη δυναμική του ελληνικού
τουριστικού προορισμού αναφέροντας
τις προοπτικές που διανοίγονται στις
σχέσεις των δυο χωρών και σε αυτόν
τον τομέα. Ακολούθως η προϊσταμένη
του γραφείου του ΕΟΤ Benelux κα. Ελένη Σκαρβέλη ανέλυσε τις πτυχές του
εναλλακτικού προϊόντος της χώρας,
τονίζοντας την προοπτική και τις δυνατότητες για πραγματοποίηση ταξιδιών
365 ημέρες το χρόνο στην Ελλάδα.
Στα happening της εκδήλωσης καταγράφεται η κλήρωση 27 δώρων προς
τους Ολλανδούς Travel Agents, Tour
Operators και δημοσιογράφους.
Υπογραμμίζεται ότι το 1o Greek
Alternative Tourism Workshop 2019 στη
Χάγη διοργανώθηκε από την AVIAREPS
σε συνεργασία με την Tourism Today,
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνο-Ολλανδικού
Εμπορικού και Βιομηχανικού Συνδέ-

σμου (HeDA) και με την υποστήριξη
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
(ΕΟΤ), ενώ τιμώμενη Περιφέρεια της
εκδήλωσης ήταν η Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Γιατί η αρχή στην Ολλανδία;
Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους
πλέον δημοφιλείς προορισμούς για
εξερχόμενα ταξίδια από την Ολλανδία.
2018: ρεκόρ δεκαετίας αφίξεων από
την Ολλανδία στην Ελλάδα (924.434
επισκέπτες, αύξηση 18,9% σε σχέση με
το 2017).
Τα χαρακτηριστικά των Ολλανδών
τουριστών:
• Επιλογές Value For Money.
• Αγαπούν τη φύση και την περιπέτεια.
• Το 1/3 των Ολλανδών που επισκέπτονται την Ελλάδα είναι Repeaters.
• Ταξιδεύουν με απευθείας αεροπορικές πτήσεις σε προορισμούς της Ελλάδας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
• Το 2017, το 82% του πληθυσμού ταξίδεψε στις διακοπές του (2,82 ταξίδια
ανά άτομο κατά μέσο όρο).
• Το 50% των ταξιδιών τους γίνονται
στο εξωτερικό και το 1/3 αυτών σε μεσογειακούς προορισμούς.
• 2 φορές το χρόνο οι Ολλανδοί επιλέγουν εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

1st Greek Alternative Tourism Workshop in the Hague
under HeDA’s auspices
The road to faster alternative
tourism growth for Greece is
open. The completion of the
recently-held 1st Greek Alternative
Tourism Workshop 2019, which
took place at the Hague’s iconic
Madurodam, on the 16th of April,
both marked and contributed to
the advent of a new era for the
Greek tourist industry, aimed at
lengthening the travel season,
showcasing hidden gems and
promoting the alternative tourism
options of Greece.
Actually, this B2B workshop, during
which a total of 459 meetings and appointments materialised, gathered 93
travel agents and tour operators, along
with 19 Dutch journalists and bloggers
who focus on alternative tourism. Participants on the Greek side included the Regional Authorities of Peloponnese, Western Greece and Crete, the Municipalities
of Rethymno (Crete) and Chios island, the
Tourist Organization of Chalkidiki and,
among others, Aegean Airlines, Celestyal
Cruises, Costa Navarino, Creta Maris with
‘We Do Local’, AXIA Hospitality, Abeliona

Retreat of the Aldemar Group, Trekking
Hellas, Τhe Ranch, the Bike Friendly
Hotels.
In his address the Ambassador of the
Hellenic Republic to the Netherlands, Mr.
Dimitris Chronopoulos, pointed to the
dynamics of Greek tourist destinations
and referred to the prospects of this area
of cooperation for both countries. Next,
Mrs. Eleni Skarveli, Head of the Greek
National Tourism Organization branch
offices in Benelux, elaborated on the
aspects of Greek alternative tourism,
insisting on its perspectives and scope
for vacationing 365 days a year in
Greece.The various happenings of the
event also encompassed a lucky draw for
27 gifts that were offered to the multitude of travel agents, tour operators and
the press.
Let it be highlighted that the 1st Greek
Alternative Tourism Workshop 2019 in
the Hague was organized by AVIAREPS
in partnership with Tourism Today, under
the umbrella of the Ministry of Tourism
of the Hellenic Republic and HeDA, with
the support of the GNTO and that the
honored guest was the Peloponnese.

In 2018 a record-breaking number of
incoming visitors from the Netherlands
came to Greece (924,434 Dutch visitors,
i.e. an increase of 18.9% compared to
2017).

Why start with the Netherlands?
Greece is one of the most popular destinations for Dutch tourists going abroad.

marketing@greekalternativetourism.gr
http://greekalternativetourism.gr/en/home-2/

The characteristic features of Dutch
tourists:
• They make Value-For-Money choices.
• They are nature- and adventure lovers.
• 1/3 of Dutch visitors to Greece are
Repeaters.
• They take direct flights to various Greek
destinations all year round.
• In 2017, 82% of the Dutch population
travelled for vacation purposes (2.82
travels per person, on average).
• 50% of their trips involve destinations
abroad with 1/3 of them being in the
Mediterranean area.
• Twice a year the Dutch opt for
alternative tourism.
info
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NEW MEMBERS
NEA MEΛΗ

Tο ξενοδοχείο Plaza Resort
συγκαταλέγεται μεταξύ των
καλύτερων στην Αττική Ριβιέρα.

The Plaza Resort Hotel
is one of the best
in the Athenian Riviera.

Eίναι ένα μοναδικό θέρετρο

It is a unique resort for distinguished guests, catering
ideally to their business and
leisure needs, accommodating social gatherings as well
as business conferences,
corporate meetings, events
and receptions.
Its versatile and multimodal
conference rooms, with their
natural light and view to the
sea or the gardens, are guaranteed to please the most
demanding of customers.
Guests relish the top-level
quality of staff services in
conjunction with the glorious
view of the Mediterranean’s
crystal waters, the sun, the
breeze and the discreet luxury the Plaza Resort offers.
The beautiful beach and
the gardens with their airy
feel are perfect for outdoor
activities,
yoga, team-building etc.
The customer is always at the
center of attention to enjoy
an unforgettable experience.

για διακεκριμένους πελάτες,
τόσο για αναψυχή όσο και για
διοργάνωση συνεδρίων, εταιρικών
συναντήσεων, εκδηλώσεων και
δεξιώσεων.
Οι συνεδριακές αίθουσες
με φυσικό φωτισμό, θέα
στη θάλασσα και τον κήπο,
μπορούν με πολυμορφικότητα
να εξυπηρετήσουν πληθώρα
απαιτήσεων.
Οι επισκέπτες έχουν τη
δυνατότητα να απολαύσουν υψηλό
επίπεδο υπηρεσιών από το έμπειρο
προσωπικό, σε συνδυασμό με την
υπέροχη θέα των κρυστάλλινων
νερών της Μεσογείου, τον ήλιο,
την αύρα της θάλασσας και τη
διακριτική πολυτέλεια.
Η υπέροχη αμμουδιά και οι
δροσεροί κήποι είναι ιδανικοί για
δραστηριότητες,
γιόγκα, team-building κ.α.
Ο πελάτης βρίσκεται πάντα στο
επίκεντρο της προσοχής ώστε να
απολαύσει μια αξέχαστη εμπειρία.

info

http://www.plaza-resort.com
info@plaza-resort.com
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NEWS
Η Stevia Hellas φιλοξένησε
την εκδήλωση “βιώσιμες συνομιλίες”
Το «Sustainable Talks», είναι μια
πρωτοβουλία του τμήματος CSR
του Ελληνο-Αμερικανικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου, με
στόχο τη δημιουργία μιας
πλατφόρμας εποικοδομητικού
διαλόγου για την ενσωμάτωση
των Στόχων της Αειφόρου
Ανάπτυξης των Ηνωμένων
Εθνών στην ελληνική
επιχειρηματική πραγματικότητα.
Στις 17 Μαΐου 2019 διοργανώθηκε η
εκδήλωση “Βιώσιμες συνομιλίες” στα
Κεντρικά του Συνεταιρισμού Stevia
Hellas στη Λαμία, με θέμα τη συνεργατική οικονομία. Περισσότεροι από
50 στελέχη μεγάλων εταιρειών στην
Ελλάδα συναντήθηκαν στη Stevia
Hellas, φέρνοντας για άλλη μια φορά
την Κεντρική Ελλάδα και τη Stevia
Hellas στο κέντρο της δημοσιότητας.
Οι επισκέπτες όχι μόνο είδαν τη διαδικασία καλλιέργειας στέβιας αλλά και
παρακολούθησαν σημαντικές ανοιχτές
συζητήσεις μέχρι που, φυσικά, πήραν
μέρος στο παραδοσιακό Ρουμελιώτικο
γλέντι που διοργανώθηκε προς τιμήν
τους. Η Stevia Hellas, η οποία φιλοξένησε την εκδήλωση, είναι μια βιώσιμη
συνεργατική επιχείρηση, ακολουθώντας υψηλά διεθνή πρότυπα, στα
οποία η παραγωγή και η διαχείριση συνεργάζονται αρμονικά ακολουθώντας
τη γραμμή και τις τάσεις της αγοράς.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο της εκδήλωσης «Sustainable
Talks» που διοργάνωσε η Διεύθυνση
ΕΚΕ του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Αυτή τη φορά, το

θέμα της εκδήλωσης ήταν η “Συνεργατική Ανάπτυξη”. Ο κύριος ομιλητής
της εκδήλωσης ήταν η γνωστή εταιρεία “Venus Growers”, η οποία εδώ και
πάνω από 50 χρόνια εξάγει φρούτα
από τη Βέροια σε όλο τον κόσμο και
φυσικά είναι μια καθαρά συνεργατική
επιχείρηση.
Η συνάντηση ξεκίνησε με μια σύντομη
περιοδεία στην Κεντρική Ελλάδα, όπου
οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να
θαυμάσουν τον φυσικό πλούτο, να μάθουν για την ιστορία της περιοχής και
να επισκεφτούν καλλιέργειες στέβιας
όπου είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν
με τους παραγωγούς αλλά και να δουν
τη διαδικασία καλλιέργειας της, αλλά
και να ενημερωθούν γιατί ο Συνεταιρισμός Στέβιας θεωρείται καινοτόμος
και πώς σταδιακά κατάφερε να προμηθεύει πάνω από το 65% των ελληνικών
εταιρειών με stevia, μεταξύ των οποίων
και η Green Cola, η Vivartia, η Kri-Kri
κ.α. Την κεντρική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του
Συνεταιρισμού άνοιξε ο κ. Παπαδημητρίου, Πρόεδροςτης Επιτροπής ΕΚΕ
του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου και Διευθυντής Εταιρικής Ποιότητας του Ελ. Βενιζέλος, ο
οποίος έμεινε στην έννοια της συνεργασίας και πως βοήθησε τις επιχειρήσεις της Ελλάδας να αναπτυχθούν και
να σταθεροποιηθούν μακροπρόθεσμα.
Η συζήτηση συνεχίστηκε από τον κ.
Σταμάτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της
SHC, ο οποίος διενήργησε μια σύντομη
ιστορική ανασκόπηση, επισημαίνοντας
ότι η συνεργασία μεταξύ παραγωγού
και διοίκησης έφερε και φέρνει αποτελέσματα στον Συνεταιρισμό αφού
βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

Stevia Hellas hosted
the “4th sustainable talks” event
Περιβάλλον - Οικονομία - Κοινωνία.
Η ανοιχτή συζήτηση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του κ. Θεοδουλίδη,
Διευθύνοντος Συμβούλου του Venus
Growers, ο οποίος συζήτησε με τον
Κώστα Τσαούση, διακεκριμένο δημοσιογράφο. Ο κ. Θεοδουλίδης ανέφερε
ότι η χρήση απλών αλλά ουσιαστικών
τακτικών βοηθά τις επιχειρήσεις να
πετύχουν στην παγκόσμια ανταγωνιστική αγορά. Ο κ. Θεοδουλίδης
επικεντρώθηκε στα βασικά σημεία της
επιτυχίας της Venus, λέγοντας: «Για να
επιτύχει ένας Συνεταιρισμός, πρέπει να
συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για μια
επιχείρηση, να ακολουθήσει τις τάσεις
της αγοράς επενδύοντας στην έρευνα
και την ανάπτυξη, να διαχωρίσει τους
ρόλους των παραγωγών και της διοίκησης, απαλλαγμένους από κάθε είδους
κομματισμό. Η εκδήλωση Sustainable
Talks ολοκληρώθηκε με μια παραδοσιακή γιορτή, η οποία έμεινε αξέχαστη
για τους επισκέπτες.
Το 4ο Sustainable Talks ήταν μια ευγενική χορηγία των:
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Stevia Hellas, Teka Hellas,
Green Cola, Αμερικανική Γεωργική
Σχολή, Αθηναϊκή Ζυθοποιία.
Την εκδήλωση “Βιώσιμες συνομιλίες” φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις του ο Συνεταιρισμός
SteviaHellas Coop

“Sustainable Talks” is an initiative
of the Corporate Responsibility
Committee of the AmericanHellenic Chamber of Commerce,
aiming to create a constructive dialogue platform on the integration
of the United Nations Sustainable
Development Goals (SDGs) into
the Greek business reality.
On May 17 2019, Sustainable Talks event
was hosted at Stevia Hellas Cooperative
HQ in Lamia, with a focus on the collaborative economy. More than 50 executives
of major Companies in Greece met at
Stevia Hellas, bringing Central Greece
and Stevia Hellas at the center of publicity once again. The visitors, not only saw
the stevia cultivation process but also attended important open discussions until,
of course, they took part in the traditional feast that was organized in their honor.
Stevia Hellas, who hosted the event, is
a sustainable cooperative enterprise,
following high international standards,
in which production and management
cooperate harmoniously following the
line and market trends.
The meeting was held in the context of
the Sustainable Talks event organized by
the CSR Division of the Hellenic American Chamber of Commerce. This time,

the theme of the event was “Collaborative Growth”. The main speaker of
the event was the well-known “Venus
Growers” Company, which for over 50
years has been exporting fruit from Veria
all over the world and of course, it is a
purely Cooperative enterprise.
The meeting began with a tour at Central Greece, where the visitors had the
chance to admire the nature, learn about
the history of the region and visit stevia
fields, where they had the opportunity
to talk with stevia producers, to see the
stevia cultivation process, to learn why
Stevia Cooperative is considered to be
innovating and how it has managed to
supply over the 65% of Greek companies
with stevia, among them Green Cola,
Vivartia, Kri-Kri and others.
The central discussion took place at the
premises of the Cooperative and was
opened by Mr. Papademetriou, Chairman of the CR Committee of the Hellenic American Chamber of Commerce
and Corporate Quality Director of El.
Venizelos, who stood in the concept
of co-operation and how it has helped
Greece’s businesses grow and stabilize in
the long run.
The discussion was continued by Mr.
Stamatis, Managing Director of SHC, who
made a brief historical review, pointed
out that the cooperation between the
producer and the administration brought

and brings results to the Cooperative
since it is based on three pillars: Environment - Economy - Society.
The open discussion ended with the
open talk of Mr. Theodoulides, Chief
Executive Officer of Venus Growers,
who discussed with Kostas Tsousousis, a
distinguished journalist. Mr. Theodoulides
mentioned that using simple but substantive tactics will help businesses to
be successful in the global competitive
market. Mr. Theodoulides focused on the
key points of Venus’s success, saying: “In
order for a Cooperative to succeed, it
must realize that it is a business. Follow
market trends by investing in research
and development. Clear the separation
of roles, from producers to administration and, of course, free from all sorts of
fragmentation.
The Sustainable Talks event ended with a
traditional feast, which became unforgettable to visitors.
The 4rth Sustainable Talks event was
sponsored by:
American Hellenic Chamber of Commerce, Stevia Hellas, Teka Hellas, Green
Cola, American Farm School, Athenian
Brewery.
Sustainable Talks event was hosted at Stevia
Hellas Coop
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POWERX.TECH : ΝΈΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΌ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΉ
ΤΗΣ ΕΚΘΕΤΙΚΉΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ
Ζούμε σε εποχή ραγδαίων και
θεαματικών εξελίξεων που συμβαίνουν με εκθετική ταχύτητα.
Η βιομηχανία του τουρισμού και της
φιλοξενίας, που παγκοσμίως παράγει
περί τα 9 τρις δολάρια (10% του
παγκόσμιου ΑΕΠ), αλλάζει και αυτή.
Οι αλλαγές έχουν πολλές και διαφορετικές εκφάνσεις, όμως δυο είναι οι
πλέον σημαντικές, κατά την άποψή μας:
Η εισαγωγή νέων πραγματικοτήτων
Οι τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR)
αποτελούν ένα νέο κλάδο αξίας 20
δις δολαρίων. Η εισαγωγή των νέων
πραγματικοτήτων, εικονικής, επαυξημένης και μικτής (ή από κοινού XR)
λειτουργούν ανταγωνιστικά αλλά και
υποστηρικτικά προς τη βιομηχανία του
τουρισμού (η οποία έως τώρα βασίζεται
μόνο στην… “πραγματική πραγματικότητα”).
Η αδήριτη ανάγκη εξέλιξης
του ανθρώπου
Ο τουρισμός και τα ταξίδια συνδέονταν
σταθερά με την προσωπική πρόοδο,
τη μάθηση, τα καινούργια βιώματα και
τις νέες εμπειρίες. Σε μια εποχή που
οι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερο
από ποτέ δια βίου μάθηση και εξελικτική προοπτική, ο “ελεύθερος” χρόνος
που συνδυάζεται με Τουρισμό προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία μάθησης και
ατομικής εξέλιξης μέσω καινοτόμων
βιωμάτων.
Στην powerX αναπτύσσουμε και προσφέρουμε λύσεις και πλατφόρμες αξιοποίησης όλων αυτών και διαθέτουμε,
μεταξύ άλλων, συνοπτικά τις εξής:

Voyager XR - Τηλεμεταφορά παντού.
Βιώστε τα πάντα!
Μια μοναδική χρονομηχανή τηλεμεταφοράς βασισμένη σε τεχνολογία
XR. Μια πλήρους ελευθερίας εμπειρία
περιήγησης που συνδυάζει μάθηση
και ψυχαγωγία και σας επιτρέπει (με ή
χωρίς τους φίλους σας) να μεταβείτε
σε παρελθόν, παρόν και μέλλον και να
αποτελέσετε μέρος της ιστορίας (ή της
όποιας άλλης εμπειρίας).
FutureU: Αναβαθμίστε τον εαυτό σας!
Ως άνθρωποι διαθέτουμε φυσικό
σώμα. Διαθέτουμε όμως επίσης πνεύμα, μυαλό, εργαζόμαστε, ζούμε… Γιατί
λοιπόν, τα ξενοδοχεία και τα θέρετρα
μας προσφέρουν εγκαταστάσεις (υπό
μορφή γυμναστηρίων ή spa) που αφορούν αποκλειστικά το σώμα μας;
Η FutureU είναι μια καινοτόμος εγκατάσταση υψηλής τεχνολογίας και μια
πλατφόρμα περιεχομένου που σας
προσφέρει τη δυνατότητα να κάνετε
biohack και να αναβαθμίσετε τον εαυτό
σας χάρις σε επτά πεδία-κλειδιά στα
οποία καταγράφετε και μετράτε την
πρόοδό σας. Έρχεται να ενισχύσει τη
συνολική εμπειρία που θα προσφέρετε
στον πελάτη, ως ξενοδοχειακή μονάδα
ή τουριστικό θέρετρο, χαράσσοντας το
δικό σας εξελικτικό μονοπάτι προς το
μελλοντικό εαυτό σας, όπως εξάλλου
κυριολεκτικά σημαίνει FutureU!
Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει νευροανατροφοδότηση και βιοανατροφοδότηση, σάρωση σώματος, ασκήσεις
εικονικής πραγματικότητας, πεδία ροής,
θεματικά εργαστήρια, διαλέξεις από
ειδικούς και πολλά άλλα.

Smart Digital Objects - Πλατφόρμα
Ψηφιακών Έξυπνων Αντικειμένων που
συνδέει τον ψηφιακό και το φυσικό
κόσμο
Φανταστείτε ότι μπορείτε να γεμίσετε τον κόσμο με κάθε λογής ψηφιακά
αντικείμενα που θα προάγουν τον
προορισμό που εκπροσωπείτε (καρτ
ποστάλ, μαγικά κουτιά, εισιτήρια…).
Οι χρήστες μπορούν να τα δουν, να
τα μοιραστούν, να τα εμβάσουν, να τα
ανταλλάξουν και να τα εξαργυρώσουν.
Πρόκειται για ένα εξατομικευμένο
“pokemon go” με άπειρες δυνατότητες.
XR Active learning & Assistance (Ενεργός μάθηση & Βοήθεια): Εκπαίδευση &
κατάρτιση στη νέα εποχή με τεχνολογίες XR
Ενεργή - όχι παθητική- εκπαίδευση,
επιμόρφωση και προσομοίωση που αξιοποιεί την εικονική πραγματικότητα για
απόκτηση νέων ικανοτήτων και εκτέλεση καθηκόντων σε πάσης φύσεως θέση
εργασίας.

POWERX.TECH OFFERS
NEW POSSIBILITIES FOR TOURISM
IN AN EXPONENTIAL ERA
We live in the era
of exponential change.
Tourism and Hospitality, a global industry of appx. $9 trillion (or appx. 10%
of global GDP), are changing as well.
Changes come in various forms and
shapes but, in our view, two are the
most important developments:
1. The introduction of new realities
Driven by the VR/AR technologies (a
new $20bn industry), the introduction
of new Virtual, Augmented, Mixed (or
altogether XR) realities acts both as a
competitor and as an enhancement of
the tourist industry (which until now is
based only on… “real reality”).

info

www.powerX.tech
T: 210 2817117

2. The growing need for Humanity
evolution
Tourism and travel have always been
associated with personal evolution,
learning and new experiences. In an era
where Humans need lifelong learning
and a personal evolution path more
than ever before, “free” time associated
with Tourism provides a unique opportunity towards learning and personal

evolution through innovative
experiences.
In powerX we develop and offer
solutions and platforms leveraging the
above. Here is a few:
Voyager XR: Teleport anywhere.
Experience everything!
A unique XR-based teleportation time
machine. A free-roam XR edutainment
experience where you can (alone or
with friends) visit past, present or future
times and be part of history (or any
other experience).
FutureU: Upgrade yourself!
Humans have bodies. But they also have
a mind, spirit, work, life… So why do
hotels and resorts provide facilities (in
the form of gyms or spas) to cater only
for our bodies?
FutureU is an innovative high-tech
installation and a content platform to
biohack and upgrade yourself, in seven
key areas where you can actually
measure and see your progress. It
enhances the overall guest experience
for any hotel and resort and provides
an evolutionary path towards your

FutureU!
The offering includes neurofeedback
and biofeedback stations, body
scanning, VR training, Flow field,
themed workshops, expert talks
and more.
Smart Digital Objects platform:
Bridging the digital and the
physical world
Imagine you can spread all over the
world any kind of smart digital objects
to promote your destination (postcards, magic boxes, tickets…). People
can see, transfer, share, exchange and
redeem them in a ttype of customized
“pokemon go” with unlimited
possibilities!
XR Active learning and Assistance:
Training and learning in the new era
VR-based active – not passive – training
and simulation for all skills and jobs.
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Η ΕΤΉΣΙΑ ΔΙΗΜΕΡΊΔΑ
ΤΟΥ ΟΜΜΑ

THE ANNUAL
TWO-DAY CONFERENCE OF ΟΜΜΑ

Η ετήσια διημερίδα του
ΟΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Αθηνών στέφθηκε
με απόλυτη επιτυχία.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης,
που έλαβε χώρα στο Κέντρο
Πολιτισμού του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος υπό την
αιγίδα του Ελληνικού Κολλεγίου
Οφθαλμολογίας, καταξιωμένοι
επιστήμονες και επαγγελματίες,
από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, παρουσίασαν ό,τι πιο

The annual two-day conference
of ΟΜΜΑ Vision Athens was
crowned with success.
During the event, that was held
at the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center under the
auspices of the Hellenic College
of Ophthalmology, renowned experts, from Greece and abroad,
elaborated on state-of-the-art
scientific advancements in our
field, with the entire staff of
OMMA, which ought to be

σύγχρονο προσφέρει σήμερα η
επιστήμη μας, ενώ σύσσωμο το
προσωπικό του ΟΜΜΑ, το οποίο
ευχαριστούμε θερμά, συνέβαλε
στην επιτυχημένη διοργάνωση.
Φέτος η διημερίδα μας θα
πραγματοποιηθεί στις 1314 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών (αίθουσα
Banquet).
Σας περιμένουμε όλους!

commended, being instrumental
in the outcome of the conference.
We really look forward to seeing you all in our next two-day
congress which is due December
13-14, 2019 at the Athens Concert Hall!
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Επιτυχημένη
συνεργασία
Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης
συνεργασίας, ο κ. Frank ter Kuile,
Διευθυντής Ανάπτυξης Επιχειρήσεων
της NEDAP NV, και ο κ. Arjan Uijterwaal, Διευθύνων Σύμβουλος
της TCB ΑΥΓΙΔΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
Α.Ε., εταιρείας με έδρα την Αθήνα
και εξειδίκευση στο βιομηχανικό
αυτοματισμό, συμφώνησαν να
διευρύνουν και να ενισχύσουν
περαιτέρω την εταιρική τους σχέση.
Η NEDAP είναι κατασκευαστής
λύσεων διαχείρισης ασφάλειας που
περιλαμβάνουν έλεγχο πρόσβασης,
εισβολής και παρακολούθησης
κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.
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• Εγκαταστάσεις αερολιμένων,
• Αρχαιολογικούς χώρους, ως σκέλος
της εθνικής πλατφόρμας ηλεκτρονικού
εισιτηρίου.
Με σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας,
η TCB διασφαλίζει την έγκαιρη
υλοποίηση έργων “με το κλειδί στο
χέρι”, με συγκεκριμένο προϋπολογισμό
και σε πλήρη συμμόρφωση με τα
πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης
ποιότητας και ασφάλειας. Το κλειδί για
την επιτυχία της TCB είναι η δυνατότητα
παροχής υπηρεσιών ενοποίησης,
εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία,
καθώς και πλήρους υποστήριξης 24/7
μετά την πώληση.

Η TCB έχει αναπτύξει και υποστηρίξει
ευρύτατο φάσμα συστημάτων
διαχείρισης ασφάλειας NEDAP για:
• Επιχειρήσεις,
• Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και
εργοστάσια,

Σχετικά με την NEDAP - Μια αμιγώς
ολλανδική εταιρεία τεχνολογίας που
προσφέρει καινοτομίες από το 1929.
Οι λύσεις ασφάλειας της NEDAP
παρέχουν στους ανθρώπους που
εμπιστεύεστε ένα κλειδί του κτιρίου
σας. Πρέπει να διασφαλίσετε ό,τι είναι
σημαντικό για εσάς, τους ανθρώπους
σας, τις ιδέες και το περιβάλλον τους.

Successful
Partnership

Key to TCB’s success is its capability to
provide integration, installation and
commissioning services as well
as 24/7 after-sales support.

After 2 years of successful
cooperation, Frank ter Kuile, Business
Development Manager at NEDAP
NV, and Arjan Uijterwaal, Managing
Director of TCB Avgidis Automation
S.A., an Athens-based company
specializing in Industrial Automation,
have agreed to extent and further
strengthen their partnership.
NEDAP is a manufacturer of security
management solutions comprising
Access Control, Intrusion and CCTV.
TCB has deployed and supported a wide
variety of NEDAP Security Management
systems for:
• Enterprises
• Industrial sites and factories
• Airport facilities
• Archaeological sites, as part of the
National E-Ticketing platform.
With almost 3 decades of experience,
TCB ensures the timely implementation of turn-key projects within a given
budget and in full compliance with our
certified Management Systems (QHSE).

About NEDAP - A pure
Dutch technology company offering innovations since 1929.
NEDAP Security
solutions provide
the people you trust
with a key to your
building. You can
now secure what is
important to you,
your people, their
ideas and their environment.
That’s why we as Nedap
always start with people.
We want to really understand
you – and your needs and wants
– when we develop products and
services. This deep understanding helps
us free your mind from security and
technology-related concerns, to let you
and your organisation focus on your core
business instead. And that boots productivity, creativity and performance – not
to mention happiness and fulfilment.

Αυτός είναι ο λόγος που εμείς, ως
NEDAP, αρχίζουμε πάντα από τους
ανθρώπους. Θέλουμε πραγματικά
να καταλάβουμε εσάς - τις ανάγκες
και τις επιθυμίες σας - κάθε φορά
που αναπτύσσουμε τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες μας. Αυτή η βαθιά
κατανόηση μας βοηθά να σας
υποστηρίξουμε σε θέματα ασφάλειας
και τεχνολογίας, ώστε να εστιάσετε,
εσείς και ο οργανισμός σας, στην κύρια
επιχειρηματική σας δραστηριότητα: κάτι
που υποστηρίζει την παραγωγικότητα,
τη δημιουργικότητα και την απόδοση για να μην αναφέρουμε την ευτυχία και
την πληρότητα.

Μέσα από τα προϊόντα ‘the
Apokoronian origins’, που
προέρχονται αποκλειστικά
από την περιοχή του
Αποκόρωνα Χανίων,
προσφέρουμε γεύση
ατόφιας Κρήτης, και μόνο
τα καλύτερα της μοναδικής
αυτής γης.
Ο Αποκόρωνας χαρακτηρίζεται από μοναδική γεωγραφική
ποικιλομορφία, καθώς περιλαμβάνει τμήμα των Λευκών Ορέων,
ημιορεινές εκτάσεις, την εύφορη
πεδιάδα του Αποκόρωνα, ποτάμια που πηγάζουν από τα Λευκά
Όρη και διασχίζουν την πεδιάδα,
τη Λίμνη Κουρνά (τη μεγαλύτερη της Κρήτης) και μία μεγάλη
ακτογραμμή στο Βόρειο Κρητικό
Πέλαγος από τον κόλπο της Σούδας έως το νομό Ρεθύμνου.
Αυτή ακριβώς η ποικιλομορφία,
σε συνδυασμό με την ύπαρξη
άφθονων πηγών νερού, δημιουργεί ένα μικροκλίμα με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που ευνοούν τη
γεωργική παραγωγή (ελαιώνες,
αμπελώνες, λαχανικά, εσπερι-

Through “the Apokoronian
origins” products we aim to
offer a taste of pure Crete,
and give you the very best
of this unique land.

info

www.tcb.gr
www.nedap.com
www.nedapsecurity.com

All our products come strictly from
the region of Apokoronas, in Chania, Crete. Apokoronas has a unique
geographic diversity, as it includes
part of the White Mountains,
semi-mountainous lands, the fertile
plain of Apokoronas and rivers
originating in the White Mountains
running through it, the largest lake
in Crete (Lake Kournas) and part
of the North Cretan Sea coastline
spanning the area from Souda Bay
to Rethymno Prefecture.
Such a diversity, combined with
the existence of plenty of water
springs, forms a microclimate with
particular characteristics favoring agricultural production (olive
groves, vineyards, vegetables,
citrus trees, avocados, kiwis, apicul-

δοειδή, αβοκάντο, ακτινίδια,
μελισσοκομία, βότανα). Δεν
είναι τυχαίο που το ελαιόλαδο το
οποίο παράγεται στην περιοχή
του Αποκόρωνα προστατεύεται
από την ΕΕ ως ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης).
Το μέλι μας αποτελεί γευστικό
συνδυασμό θυμαριού, βοτάνων,
άγριας ανθοφορίας, ανθών
χαρουπιού, κωνοφόρων και
εσπεριδοειδών, ενώ τα αρτύματα
ξυδιού, που παράγονται μόνο
με τις παραδοσιακές τεχνικές
ωρίμανσης και την προσθήκη
αιθέριων ελαίων βοτάνων, αποτελούν μια ξεχωριστή πρόταση για
όλη την κατηγορία τους.
Τα υψηλής ποιότητας βιολογικά
μας βότανα, βασικό συστατικό της κρητικής διατροφής και
ευζωίας, γνωστά από την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές τους
ιδιότητες, τα οποία ευδοκιμούν
μόνο στα βουνά και τα φαράγγια της Κρήτης, είναι ιδανικά για
καταπραϋντικά, θεραπευτικά
ροφήματα καθώς και μαγειρικά
αρωματικά.
Pure Crete in every drop!

ture, herbs). It is no accident that
the olive oil produced exclusively in
the area of Apokoronas, indeed our
olive oil, is registered and protected by the EU as PDO (Protected
Designation of Origin). Our honey
is a flavorful combination of thyme,
herbs, wild flowers, carob, conifer
and citrus blossoms while our vinegar dressings, produced exclusively
with traditional fermentation and
maturation techniques coupled
with the addition of herbal essential
oils, constitute a unique proposal
for the entire product category.
Our superior quality organic herbs,
a basic ingredient of the Cretan
diet and well-being, renowned
since antiquity for their medicinal
properties and endemic only in the
mountainsides and gorges of Crete,
are ideal for soothing, healing beverages as well as for cooking.
Pure Crete in every drop!
info

www.apokoronian.gr

26

HeDA Business Review

Γιορτάζουμε την
Παγκόσμια Ημέρα
Ποδηλάτου!
Στις 3 Ιουνίου το ποδήλατο, το οποίο εκατομμύρια
κόσμου ανά την υφήλιο προτιμούν για τις μετακινήσεις
τους, έχει την τιμητική του και μεις αδράξαμε την
ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό προσθέτοντας,
ταυτοχρόνως, μια γερή δόση άσκησης στην
καθημερινότητά μας. Έτσι, φέτος, τη Δευτέρα 3/6 ο
Πρέσβης των Κάτω Χωρών, Caspar Veldkamp, ο Παύλος
Ευμορφίδης της Coco-mat και η Σοφία Φλαμουρτζόγλου
εκ μέρους του HeDA, τριγύρισαν με τα ξύλινα ποδήλατά
τους στους δρόμους της Αθήνας, με σημείο εκκίνησης
την περιοχή της Ακροπόλεως, τιμώντας την Παγκόσμια
Ημέρα Ποδηλάτου και προάγοντας έναν πιο υγιεινό
τρόπο ζωής.

Celebrating
World
Bicycle
Day!
World Bicycle Day is
celebrated on June 3rd to
raise awareness and provide
us with the opportunity to
join the millions of people
around the world who use
bicycles as their primary
means of transportation and
get a healthy dose of
physical activity as part
of our daily routine.
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This special celebration
took place in the Acropolis
area on Monday June 3,
whereupon the Dutch
Ambassador Caspar
Veldkamp, together with
Paul Efmorfidis of Coco-Mat
bike, and Sofia Flamourtzoglou on behalf of HeDA,
toured the streets of
downtown Athens on
wooden bikes to celebrate
the Day and promote
a healthier lifestyle.

Knorr Green
Spaces: μια
καρποφόρα
πρωτοβουλία
για προσφυγόπουλα
Η Unilever Hellas έχει
δεσμευτεί να επιφέρει
θετικό αντίκτυπο σε όλες
τις κοινωνίες στις οποίες
δραστηριοποιείται. Σ’ αυτό το
πλαίσιο, ένωσε τις δυνάμεις
της με την ΜΚΟ The HOME
Project και παρουσίασε την
πρωτοβουλία Knorr Green
Spaces, που έχει ως στόχο
να βοηθά ασυνόδευτα
προσφυγόπουλα που

Knorr Green
Spaces:
a fruitful
initiative
for refugee
children
Unilever Hellas is strongly committed to keep making a positive difference in every society
in which it operates. Within this
context the company joined
forces with The HOME Project
NGO to launch the Knorr Green
Spaces initiative, with the pur-

βρίσκονται στην Ελλάδα
να αποκτούν διάφορες
δεξιότητες, διεκδικώντας έτσι
ισότιμες ευκαιρίες για ένα
καλύτερο μέλλον.
Το πρόγραμμα Knorr Green
Spaces εφαρμόζεται στους
11 ξενώνες όπου η The
HOME Project φιλοξενεί
παιδιά τα οποία ζούσαν
προηγουμένως στους
δρόμους, σε στρατόπεδα
φιλοξενίας, σε αστυνομικά
τμήματα, κέντρα κράτησης
κλπ. Εκεί, τους προσφέρει
ένα ολιστικό πλαίσιο παιδικής
προστασίας που περιλαμβάνει
ψυχική υγεία, εκπαίδευση,
διαπαιδαγώγηση και υπηρεσίες
κοινωνικής ενσωμάτωσης.
Στις ταράτσες αυτών των
ξενώνων η Knorr δημιούργησε

pose of helping refugee children in Greece acquire special
skills and thus get a fair chance
for a better future.
The Knorr Green Spaces program is implemented throughout the 11 buildings where The
HOME Project NGO is moving unaccompanied refugee
children from streets, camps,
police stations, detention
centers etc., to offer them a
holistic network of child protection services including mental
health, education, pedagogical
and social inclusion services.
In these homes, Knorr created
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μια σειρά χώρων πρασίνου,
με τη μορφή κήπων και
μποστανιών, προκειμένου να
εκπαιδεύσει τα παιδιά στην
τέχνη της κηπουρικής και
να τα μάθει να μαγειρεύουν,
χρησιμοποιώντας κυρίως τα
δικά τους λαχανικά. Κατά τον
ίδιο τρόπο, οι κουζίνες των
ξενώνων της The HOME Project έγιναν κέντρα εκμάθησης
μαγειρικής και, ταυτόχρονα,
προώθησης αξιών καθώς, μέσα
από εργαστήρια, συνεδρίες και
μια εθελοντική προσφορά του
WWF Ελλάδας, τα παιδιά και
το προσωπικό ενθαρρύνονται
να υιοθετήσουν συνήθειες
υγιεινής διατροφής, να
προωθήσουν τρόπους
καταπολέμησης της σπατάλης
τροφίμων και να κατανοήσουν
το νόημα της αειφορίας.

its Green Spaces in the form
of roof top vegetable gardens,
in order to train the children in
the skills of gardening & agriculture and teach them how to
cook, mostly using their own
greenery. Also, the kitchens of
The HOME Project’s shelters
become hubs of education
and health, where through
workshops/sessions and a pro
bono cooperation with WWF
Greece, the children and the
staff are encouraged to adopt
healthy eating habits, work on
ways to combat food waste,
and understand the meaning of
sustainability, while taking part
in cooking lessons.
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