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We are currently
in the midst of a
hopeful transition,
as forward-thinking
initiatives, innovative
voices and emerging
opportunities take
the reins, leading
Greek business into
a place of progress,
steady growth and
development.
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EDITORIAL
Κωνσταντίνος
Μαγγιώρος
Πρόεδρος
Διοικητικού Συμβουλίου HeDA
Konstantinos
Maggioros
Chairman
of the Board of HeDA

Αγαπητά Μέλη και Φίλοι,

Dear Members and Friends,

Ανανεωμένοι από τις καλοκαιρινές διακοπές, είμαστε

After having returned from summer holidays, refreshed and

έτοιμοι οδεύοντας προς το τέλος του 2019 να

renewed, we now can look forward towards the closing of

αντιμετωπίσουμε τις επικείμενες προοπτικές, που δίνουν

the 2019 year and to face the new prospects that have arose

νέα ώθηση στο επιχειρείν της χώρας μας.

and that give opportunities for growth to our country’s

Η ελληνική οικονομία πλέον διανύει μία πολλά υποσχόμενη
διαδρομή ανάπτυξης, διαμορφώνοντας ένα οικονομικό
περιβάλλον, ελκυστικό για νέες επενδύσεις, επιτρέποντας
στη χώρα να αναδείξει τη δυναμική και την
ανταγωνιστικότητά της. H επανεκκίνηση της οικονομίας
δημιουργεί νέα δεδομένα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
Με την ουσιαστική συμβολή των μελών του HeDA και στόχο
την ενίσχυση του αποτυπώματος του Συνδέσμου μας στην

entrepreneurship.

find yourself in the
world of note-taking

The Greek economy is currently shaping a promising path for
growth, building a renewed and attractive economic environment for investments, enabling the country to showcase
its strengths and competitiveness. The restart and refueling
of the economy creates new foundations that contribute
towards a sustainable development of business.
We at HeDA and with the substantial contribution of its

Ελλάδα, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις καινοτόμες

members will continue to aim at enhancing the footprint of

πρακτικές, να προσεγγίζουμε στο μέγιστο τα ευάλωτα μέλη

the Association in Greece by supporting innovative initia-

της κοινωνίας μας, να χτίζουμε την εξωστρέφεια και να

tives, reaching out to the most vulnerable members of our

παραμένουμε ανταγωνιστικοί. Στο πλαίσιο αυτό,

society, building extroversion and remaining competitive.

ο Σύνδεσμός μας συμμετείχε στις Β2Β συναντήσεις της

And it is in this context, that our Association participated in

Beyond time as we know it.

4ης Παγκόσμιας Συνάντησης Κορυφής Αγροτικής

the B2B meetings of the 4th Global AgriBusiness Summit,

Beyond moments that highlight

Επιχειρηματικότητας, που πραγματοποιήθηκαν στο

held during the 2019 Thessaloniki International Fair.

a day, a month, a year, a lifetime.

περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2019.

At this time, we are pleased to welcome to HeDA four

Με χαρά υποδεχόμαστε στον HeDA τέσσερα νέα μέλη
-INZEB, MAX MEDIA, THE PEOPLE’S TRUST, MENTALITYX- που
θα ενισχύσουν τη δυναμική του Συνδέσμου και καλωσορίζουμε στη χώρα μας τη νέα Πρέσβη της Ολλανδίας κυρία
Stella Ronner-Grubačić, με τη στήριξη της οποίας είμαι
βέβαιος ότι θα ενδυναμώσουμε περαιτέρω τους δεσμούς
Ελλάδας και Ολλανδίας συνεχίζοντας, έτσι, την εποικοδομητική συνεργασία μας.
Κωνσταντίνος Μαγγιώρος
Πρόεδρος Δ.Σ. HeDA

There is a time that counts
with each breath.

new members - INZEB, MAX MEDIA, THE PEOPLE’S TRUST,

There is a space with infinite

MENTALITYX- who will enhance the strength of the Asso-

possibilities that waits for you
in your diary or notebook.

ciation and we warmly welcome to our country the new

Discover yourself

Dutch Ambassador, Mrs. Stella Ronner-Grubačić, with whose

in the world of note-taking

support I am confident that we will further strengthen the

and feel what you will be

ties between Greece and the Netherlands, continuing our

today, tomorrow or forever.

constructive cooperation.
Konstantinos Maggioros
Chairman of the Board of HeDA

www.twf.gr
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EMBASSY
NEWS

WELCOME Ms AMBASSADOR!

ολλανδική επιχειρηματικότητα
και την εμπειρογνωμοσύνη που
διαθέτει η χώρα μου σε ζητήματα
οικονομικής διπλωματίας, γεγονός
που προσφέρει ευκαιρίες στα
δυο μας κράτη να ενισχύσουν
τους μεταξύ τους δεσμούς και
να προωθήσουν έτι περαιτέρω
την υφιστάμενη συνεργασία
τους. Ο HeDA αποτελεί εξαίρετο
παράδειγμα συμπράξεως και
αποτελεί ιδανική πλατφόρμα πάνω

στην οποία επιχειρήσεις, που
διαθέτουν ερείσματα και στις δύο
χώρες, ενώνουν τις δυνάμεις τους
καλλιεργώντας σημεία και πεδία
κοινού ενδιαφέροντος.
Πιστεύω ακράδαντα στα οφέλη
της στενής συνεργασίας μεταξύ
της Πρεσβείας και της ολλανδικής
επιχειρηματικής κοινότητας, η
οποία έχει ρίζες βαθιές στην
τοπική οικονομία. Συνεπώς,
προβλέπω στη γνωριμία μας το

ταχύτερο δυνατόν όπως και στη
στενή μας συνεργασία εντός των
επόμενων ετών!

Stella Ronner-Grubačić
Πρέσβης των Κάτω Χωρών
στην Ελληνική Δημοκρατία

“

Ο HeDA αποτελεί εξαίρετο παράδειγμα συμπράξεως και
αποτελεί ιδανική πλατφόρμα πάνω στην οποία επιχειρήσεις, που
διαθέτουν ερείσματα και στις δύο χώρες, ενώνουν τις δυνάμεις
τους καλλιεργώντας σημεία και πεδία κοινού ενδιαφέροντος.
HeDA itself is a great example of such partnerships as the organization offers a platform for businesses with links to both countries
to combine their strengths and promote common interests.

Introduction Ambassador Stella Ronner-Grubačić
Αγαπητά Μέλη,
φθάσαμε, μαζί με την οικογένειά
μου, στην Αθήνα στα τέλη
Αυγούστου μετά από μια
τετραετία στο Βουκουρέστι. Ποτέ
δεν είναι εύκολο να αφήσεις πίσω
έναν τόπο, το αντίο είναι πάντως
λιγότερο οδυνηρό όταν γνωρίζεις
πως θα πας σε μια φιλική και
φιλόξενη χώρα όπως η Ελλάδα.
Η Ν.Α Ευρώπη έχει διαδραματίσει
κεντρικό ρόλο σε όλη τη
διάρκεια της σταδιοδρομίας
μου στο Διπλωματικό Σώμα, με
τη συγκεκριμένη περιοχή να
με ενδιαφέρει σταθερά. Μετά
την ανάληψη των καθηκόντων
μου ως Πρέσβεως για τους
Αναπτυξιακούς Στόχους της
Χιλιετίας στη Χάγη, ανέλαβα τη

Διπλωματική Αρχή σε Ζάγκρεμπ
και Βουκουρέστι ενώ ενδιαμέσως
άσκησα καθήκοντα Διευθύντριας
Επικοινωνίας.
Η άφιξή μου στην Αθήνα
συνέπεσε με μια ενδιαφέρουσα
συγκυρία καθώς η Ελλάδα αφήνει
πίσω της την οικονομική κρίση.
Η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση
έχει θέσει φιλόδοξους στόχους
αναφορικά με τη μείωση της
γραφειοκρατίας, την εφαρμογή
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
και την προσέλκυση ξένων
άμεσων επενδύσεων. Τα πρώτα
σημάδια βελτίωσης είναι ήδη
ορατά αφού προς την Ελλάδα
στρέφουν την προσοχή τους οι
χώρες του εξωτερικού, όπως
φάνηκε και από τη συνάντηση
του Έλληνα Πρωθυπουργού

Κ.Μητσοτάκη με τον Ολλανδό
ομόλογό του κ. Rutte. Κάτι τέτοιο
είναι πάντως λογικό δεδομένου
ότι η Ελλάδα διαθέτει πολλά
πλεονεκτήματα: σταθερό
επιχειρηματικό περιβάλλον,
μορφωμένο και αγγλόφωνο
δυναμικό, αγροτικά προϊόντα
υψηλής ποιότητας ενώ η θέση της
είναι στρατηγικής σημασίας για τα
logistics.
Εμείς, στην Πρεσβεία, έχουμε
παρατηρήσει ότι η ελληνική
κυβέρνηση στρέφεται
ενεργά προς το εξωτερικό,
αναζητώντας εκεί έμπνευση
και βέλτιστες πρακτικές. Κατά
τη διάρκεια της επισκέψεως
του κ.Μητσοτάκη στις Κάτω
Χώρες διαπίστωσα την ύπαρξη
έντονου ενδιαφέροντος για την

Dear HeDA members,
My family and I arrived in Athens end
of August after spending four years in
Bucharest. Leaving a place is never easy
but knowing you are going to a place as
welcoming and friendly as Greece does
make it easier.
South-Eastern Europe has played a
lead role throughout my diplomatic
career and the region has always had my
interest. After a position as Ambassador
for the Millennium Development Goals in
the Hague, I was posted as Ambassador
to Zagreb and Bucharest. In between
these postings, I was Director of the
Communications Department in the
Hague.
I have come to Greece at an interesting
time, exactly when it is coming out of
the economic crisis. The newly-elected

government has set ambitious goals
involving cutting red tape, implementing
structural reforms and attracting Foreign
Direct Investments. The first signs of
improvement are visible and Greece
is attracting increased interest from
abroad, as was visible during the recent
meeting between Prime Minister Mitsotakis and Dutch Prime Minister Rutte.
This is self-explanatory since Greece has
many assets: it offers a stable business
environment, a well-educated and English-speaking population, high quality
agricultural products and a strategic
location for logistics.
At the Embassy, we see that the
Greek government is actively looking
for inspiration and best practices from
abroad. During Mitsotakis’ visit to the
Netherlands, I sensed a strong interest
for Dutch entrepreneurship and exper-

”

tise in economic diplomacy. This creates
opportunities for both countries to
strengthen their ties and build further on
our already existing cooperation. HeDA
itself is a great example of such partnerships as the organization offers a platform for businesses with links to both
countries to combine their strengths and
promote common interests.
I believe in the benefits of close cooperation between my Embassy and
the Dutch business community, having
strong roots in the local economy. I,
therefore, look forward to meeting you
soon as well as to our close collaboration
in the years to come!

Stella Ronner-Grubačić
Ambassador of the Netherlands
to the Hellenic Republic
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ORANGE
GROVE
Το Orange Grove στη ΔΕΘ
Το Orange Grove συμμετείχε
στη φετινή Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, από όπου
πληροφόρησε επισκέπτες,
υψηλούς προσκεκλημένους
και ευρύ κοινό σχετικά με
δράσεις υπέρ της καινοτομίας,
τις υπηρεσίες που παρέχει
και τα προγράμματά του για
τη στήριξη των νεοφυών
επιχειρήσεων.
Με δεδομένο το έκδηλο
ενδιαφέρον του για την αγροτική
επιχειρηματικότητα και την
τεχνολογία, το Orange Grove
τοποθέτησε σταντ στο Περίπτερο
6 της ΔΕΘ για την Ψηφιακή Ελλάδα
& τις μελλοντικές προκλήσεις
του αγροδιατροφικού τομέα,
εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως
την παρουσία μεγάλου αριθμού
νεοφυών επιχειρήσεων (startups) αγροτεχνολογίας τις οποίες
είχε υποστηρίξει με τα πρόσφατα
προγράμματά του. Έτσι, οι start-

ups του Orange Grove μπόρεσαν
να παρουσιάσουν τα μοναδικά
προϊόντα τους σε εκπροσώπους
του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα αλλά και σε επισκέπτες από
όλη την υφήλιο! Στη διάρκεια της
ΔΕΘ, η ομάδα του Orange Grove
ενημέρωσε και ενημερώθηκε
από συνεργάτες, μέντορες, νέες
και παλαιότερες startups, ενώ
συναντήθηκε και με υποψηφίους
συνεργάτες από όλη την Ελλάδα.
Μείνετε, λοιπόν, συντονισμένοι
καθώς εντός των επόμενων μηνών
πρόκειται να αναλάβουμε πολλές και
ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες σε όλη
την επικράτεια!
Το Global Goals Jam
έρχεται στην Αθήνα
Στις 21 Σεπτεμβρίου το Orange
Grove, σε συνεργασία με το Service Design Network στην Ελλάδα,
φέρνει για πρώτη φορά το “Global Goals Jam” στην Αθήνα! Μαζί
με ειδικούς της καινοτομίας και

Orange Grove at the Thessaloniki International Fair
έμπειρους σχεδιαστές, οι startups θα
καταστρώσουν σχέδια για πρακτικές
και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις
προκειμένου οι εταιρίες τους να
επιτύχουν τους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.
Θερμοκοιτίδα νεοφυών
επιχειρήσεων: το Orange Grove στην
Πάτρα
Θέλετε να μετατρέψετε την
καινοτόμο ιδέα σας σε πετυχημένη
επιχειρηματική δραστηριότητα με
τη βοήθεια ενός ισχυρού δικτύου
επαγγελματιών; Είστε έτοιμοι
να γίνετε μέλος μιας δυναμικής
κοινότητας επιχειρηματιών;
Συμπληρώστε τώρα την αίτησή
σας και αξιοποιήστε την ευκαιρία
να συμμετάσχετε στο επόμενο
πρόγραμμα που διοργανώνει το Orange Grove για νεοφυείς επιχειρήσεις
στην Πάτρα! Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε τον
ιστότοπό μας ή τη σελίδα μας στο
Facebook.

Orange Grove participated in
the 2019 Thessaloniki International Fair (TIF) this September,
promoting its services and activities for innovative entrepreneurship to the high-level visitors and wide audience of the
renowned fair. Having a special
interest in Agripreneurship,
Orange Grove set up a stand
in Pavilion 6 “Digital Greece /
Future Agro Challenge” along
with a large number of its Food
& startups from its recent AgriFood Programs.
Orange Grove’s startups thus had the opportunity to present their unique products
to representatives of the government, the
private sector and visitors from around the
world! During the Fair, Orange Grove’s team
kept busy catching up with partners, mentors, current and alumni startups and got
in touch with new potential partners from
across Greece. Stay put, because a lot of

nice initiatives will be announced around the
country over the next few months!
Global Goals Jam in Athens
On September 21st, Orange Grove is organizing, in collaboration with Service Design
Network Greece, the first “Global Goals Jam”
in Athens! Together with local innovators and
designers, startups will design actionable
interventions towards achieving the Global
Goals for Sustainable Development within
their companies.
Orange Grove Patras Incubation Program
Do you want to turn your innovative idea
into a successful business, with the help of
a strong network of professionals? Are you
ready to join a vibrant community of entrepreneurs? Apply now for the opportunity to
participate in our next Orange Grove incubation program in Patras! For more information,
see our website and Facebook page.

info

https://orangegrove.eu/
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Βραβείο
Capital
Link CSR
Leadership
Award 2019
στην κα. Μαριάννα Πολιτοπούλου και
την NN Hellas
Το ελληνικό βραβείο
“Capital Link CSR
Leadership Award 2019”
απονεμήθηκε στην κα
Μαριάννα Πολιτοπούλου,
Πρόεδρο και Διευθύνουσα
Σύμβουλο της ΝΝ Ηellas,
ως αναγνώριση της συμβολής της στην ανάπτυξη της
ασφαλιστικής αγοράς, την
ενίσχυση της κοινωνικής
ευημερίας και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, στο πλαίσιο του 9ου
Ετήσιου Συνεδρίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
(ΕΚΕ) της Capital Link που
πραγματοποιήθηκε στις 25
Ιουνίου στην Αθήνα.
Σκοπός του Συνεδρίου
«Επενδύσεις, Εξωστρέφεια
& Κοινωνική Υπευθυνότητα:
Πυλώνες για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη» ήταν να παρουσιάσει και να αναδείξει τις

πιο σημαντικές ενέργειες
και προγράμματα Εταιρικής
Κοινωνικής Υπευθυνότητας
ελληνικών και διεθνών εταιρειών για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας.
Παραλαμβάνοντας το ελληνικό βραβείο “Capital Link
CSR Leadership Award” η
κα Πολιτοπούλου δήλωσε:

«Η συγκεκριμένη βράβευση είναι ιδιαίτερη τιμή για
εμένα. Δεν αποτελεί προσωπική επιτυχία αλλά ανήκει σε
όλους μας στην ΝΝ Ηellas, που
μοιραζόμαστε κοινό όραμα
και αξίες. Η υλοποίηση προγραμμάτων όπως το “Ideas
that Change Us”, οι δράσεις
που οργανώνουμε με το
Junior Achievement Greece, η
Χρυσή Χορηγία της Ελληνικής
Ολυμπιακής Ομάδας καθώς
οι υπόλοιπες πρωτοβουλίες
στήριξης αποδεικνύουν την
έμπρακτη προσφορά μας στην
κοινωνία και την έμφαση που
δίνουμε στην ενίσχυση της
νεανικής επιχειρηματικότητας. Είμαι πολύ υπερήφανη
που καταφέραμε να κάνουμε
βίωμα τις αξίες μας «Νοιαζόμαστε, Είμαστε ξεκάθαροι,
Δεσμευόμαστε», υλοποιώντας
παράλληλα μία ολιστική
προσέγγιση υπευθυνότητας
στην επιχειρηματική μας
λειτουργία».

Capital Link
CSR Leadership Award
2019 goes to
Ms. Marianna
Politopoulou
and NN Hellas
The Greek Capital Link CSR
Leadership Award 2019 was
given to Ms. Marianna Politopoulou, BoD chairperson and
CEO of ΝΝ Ηellas, in recognition of her contribution to
developing the Greek insurance
market, improving social prosperity and welfare as well as
supporting the recovery of the
national economy. The award
ceremony took place at the 9th
Annual CSR Conference which
was organized in Athens on the
25th June by Capital Link.
The Conference on «Investments, Extroversion & CSR
as Sustainable Development
Pillars» aimed at showcasing
and elaborating on the most
important CSR actions and proΜαριάννα
Πολιτοπούλου,
Πρόεδρος &
Διευθύνουσα
Σύμβουλος ΝΝ Hellas

Από αριστερά
προς τα δεξιά:
Όλγα Μπορνόζη,
Managing Director,
Capital Link,
Jeremy Downward,
member of the board
of the Hellenic Initiative
(THI) και Executive
Director, Aristeus Financial Services Ltd,
Μαριάννα
Πολιτοπούλου,
Πρόεδρος &
Διευθύνουσα
Σύμβουλος ΝΝ Hellas,
Νίκος Μπορνόζης,
Πρόεδρος, Capital Link

grams Greek and International
companies are implementing to
foster entrepreneurship.
Upon receiving the Capital
Link CSR Leadership Award
for Greece Ms. Politopolou
said: «This award is a great

honor for me. It is not my
own, personal, achievement.
It belongs to all of ΝΝ Ηellas,
where we share our vision
and values. Rolling out
programs such as the «Ideas
that Change Us”, our set of
actions in the context of the
Junior Achievement Greece,
our Sponsorship of the Greek
National Team and the rest
of our initiatives are proof
of our contribution to the
community and the emphasis
we give on propping up
youth entrepreneurship. I
am so proud we live up to
our core values «care, clear,
commit» while at the same
time implementing a holistic
approach to responsibility
through our business
operations.»
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Ο HeDA
συμμετείχε στις
συναντήσεις της
4ης Παγκόσμιας
Συνάντησης
Κορυφής
Αγροτικής
Επιχειρηματικότητας στη ΔΕΘ
Η 4η Παγκόσμια Συνάντηση Κορυφής για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα (GAS- Global Agripreneurs
Summit) έριξε αυλαία μετά από 5
συνεχείς ημέρες οπότε εστίασε σε
ζητήματα καινοτομίας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας στον
αγροδιατροφικό τομέα. Συνολικά 70
startups από όλον τον κόσμο συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση
που πραγματοποιήθηκε με φόντο
τη Δ.Ε.Θ. ενώ περισσότερες από 30
ώρες περιεχομένου παρήχθησαν
μέσα από συζητήσεις σε πάνελ,
ομιλίες και παρουσιάσεις αναφορικά με τους τρόπους και τα μέσα με
τα οποία η τεχνολογία αλλάζει στις
μέρες μας την αγροτική παραγωγή,
τα τρόφιμα και τη διατροφή.
Κορυφαία στιγμή απετέλεσε, μεταξύ άλλων, η διάκριση που έλαβε κατόπιν συμμετοχής στον παγκόσμιο
τελικό του διεθνούς διαγωνισμού
Future Agro Challenge η Biome
Makers, η οποία ανακηρύχθηκε
Agripreneur of the Year 2019” και
ταυτοχρόνως εξασφάλισε υποστηρικτικές υπηρεσίες συνολικής αξίας €50.000 σε
συνδυασμό με ενισχυμένη εξωστρέφεια και πρόσβαση σε νέες αγορές για περαιτέρω
ανάπτυξη. Η τεχνολογία της Biome Makers διευκολύνει την έγκαιρη διάγνωση κινδύνου
ασθενειών και τη γεωργία ακριβείας καθιστώντας δυνατή την ενεργό πρόληψη μέσω
ανάλυσης εδάφους και προγνωστικών δεδομένων.
Επίσης, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) εκπροσωπήθηκε στη
φετινή GAS μέσω δυο ιδιαιτέρως παραγωγικών του τμημάτων: του EIT για τα Τρόφιμα
και του EIT για τις Πρώτες Ύλες. Μάλιστα, το πρώτο, το ΕΙΤ Food, που συντονίζεται από
τους Industry Disruptors - Game Changers στην Ελλάδα, οργάνωσε «Demo Day», στη
διάρκεια της οποίας δέκα ομάδες που ήδη παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό καινοτομίας RIS innovation prizes, ο οποίος με τη σειρά του αναμένεται να αναδείξει νικητή στο
τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου, παρουσίασαν ζωντανά, και ενώπιον διεθνούς κοινού, τις
πρωτότυπες ιδέες τους ώστε να προκριθούν στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής
διαδικασίας.
Η 4η GAS υπήρξε πλήρης και μεστή ευκαιριών για μεταλαμπάδευση γνώσεων, μεταφορά καινοτομίας, διαμόρφωση πολιτικών, δικτύωση και, κυρίως, επαφές B2B. Μεταξύ
των επενδυτών που προσήλθαν στις συναντήσεις ήταν και η Τράπεζα Πειραιώς, μια από
τις συστημικές ελληνικές τράπεζες που διαθέτει ισχυρό αγροτικό χαρτοφυλάκιο και
κεφάλαια στο πλαίσιο του EQUIFUND, της επενδυτικής πλατφόρμας η οποία μοχλεύει
δημόσια, κοινοτικά και ιδιωτικά κεφάλαια υπέρ της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

HEDA
participated in
the meetings of
the 4th Global
Agripreneurs
Summit at TiF
Helexpo
The 4th Global Agripreneurs Summit
(GAS) wrapped up its proceedings earlier
this week after 5 days of celebrating
innovation, technology and entrepreneurship in the agri-food sector. 70 startups
from around the globe participated in
the showcase and more than 30 hours
of content were delivered through panel
discussions and keynotes exploring how
technology is transforming agriculture and
food.
Highlights included the global final of the
Future Agro Challenge at which Biome
Makers were named Agripreneur of the
Year 2019” and won business support
services of €50,000 in total value plus
extroversion and access to markets opportunities for further expansion. Biome
Makers’ technology helps predict disease
risk early enough for agricultural practices
to be modified to actively prevent it.
The European Institute of Innovation and
technology (EIT) was also represented
at GAS through two of its most prolific
sections, EIT Food and EIT Raw Materials.
EIT Food (its hub in Greece being the
organization Industry Disruptors - Game
Changers) delivered a Demo Day, with
ten teams pitching live to advance in the
competition RIS innovation prizes that is
expected to conclude by the end of the
month.
The Summit was full of opportunities
for knowledge and innovation transfer,
policy formulation, networking and, most
importantly, business to business interactions. Among the investors that made it
to the Summit was Piraeus Bank, Greeces
systemic bank with a strong agriculture
portfolio and funds operating within the
framework of EQUIFUND, the investment
platform that leverages public, European
and private capital to finance innovative
entrepreneurship.
info
https://facagro.com/

BRAIN REGAIN:

Πρωτοβουλία για τον επαγγελματικό επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού
Μία νέα πρωτοβουλία φιλοδοξεί
να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο
στη δημιουργία των συνθηκών
που θα διευκολύνουν τον
επαναπατρισμό των Ελλήνων του
εξωτερικού για την ενίσχυση των
ελληνικών επιχειρήσεων και της
εθνικής οικονομίας. Πρόκειται για
την πρωτοβουλία BRAIN REGAIN
του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου
«Ελληνικές Ρίζες».
Η υλοποίηση του έργου της πρωτοβουλίας BRAIN REGAIN βασίζεται

BRAIN REGAIN:

Initiative for the return to the
country of Greek executives
living abroad
A new initiative aspires to play a
catalytic role in facilitating the creation of favorable conditions for
the return of Greek executives who
left the country in the past and
their return is expected to boost
Greek businesses and the national

στην συμμαχία σημαντικών ελληνικών
εταιρειών, οι οποίες παρέχουν ανώτερα στελέχη τους, για τον ρόλο του
Μέντορα. Οι Μέντορες αναλαμβάνουν
το καθοριστικό έργο της καθοδήγησης
των Ελλήνων του εξωτερικού μέσα από
απευθείας συζητήσεις μαζί τους και
αναδεικνύουν τις δυνατότητες της χώρας και τις προοπτικές που ανοίγονται
για τον επαναπατρισμό τους.
Η συμμαχία εταιρειών που δημιουργήθηκε από το BRAIN REGAIN περιλαμβάνει, μέχρι σήμερα, 23 κορυφαίες
ελληνικές εταιρείες. Πρόκειται για τις:
Aegean Airlines, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, CHIPITΑ, Coca-Cola Τρία Έψιλον,
COSMOTE, ΔΕΣΦΑ, Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνικά Πετρέλαια, Ελληνική
Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας,
Τράπεζα Eurobank, Όμιλος FOURLIS,
INTERAMERICAN, Kyklades Maritime
Corporation, METRO, Ogilvy, OTIS
Ελλάδος & Κύπρου, Τράπεζα Πειραι-

ώς, Sani Ikos, T.E.MES, ΤΙΤΑΝ, Όμιλος
ΥΓΕΙΑ, Upstream και Xerox Hellas.
Πρόσφατα το BRAIN REGAIN ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τη μη
κερδοσκοπική πρωτοβουλία Brain Gain,
η κοινότητα της οποίας αποτελείται από
περισσότερους από 70.000 Έλληνες
του εξωτερικού, που αποτελούν και το
κοινό στο οποίο απευθύνεται το BRAIN
REGAIN.
Στο δικτυακό τόπο brainregain.gr λειτουργεί ειδική φόρμα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στη
διαδικασία mentoring, η οποία παρέχεται εντελώς δωρεάν. Μέσα σε μικρό
χρονικό διάστημα από την ανακοίνωση
της λειτουργίας του δικτυακού τόπου
brainregain.gr έχουν εκδηλώσει ήδη το
ενδιαφέρον τους περίπου τριακόσιοι
Έλληνες του εξωτερικού και ο πρώτος
κύκλος mentoring θα ξεκινήσει τον
Σεπτέμβριο.

economy. It is the BRAIN REGAIN
initiative of the “Hellenic Roots”
Nonprofit Association.

initiative includes, to date, 23 leading
Greek companies. These are: Aegean Airlines, Athenian Brewery, Bank
of Greece, CHIPITA, Coca-Cola Tria
Epsilon, COSMOTE, DESFA, Eurobank,
FOURLIS Group, Hellenic Corporation of Assets and Participations,
Hellenic Petroleum, HYGEIA Group,
INTERAMERICAN, Kyklades Maritime
Corporation, METRO, Ogilvy, OTIS
Greece & Cyprus, Piraeus Bank, Sani
Ikos, T.E.MES., TITAN, Upstream and
Xerox Hellas.

The implementation of the BRAIN REGAIN project is based on the alliance
of major Greek companies, which
provide senior executives, for the role
of the Mentor. Mentors undertake
the crucial task of guiding the Greeks
working abroad through direct discussions with them and they highlight the
country’s potential and the prospects
for their return. The alliance of companies created by the BRAIN REGAIN

info

www.brainregain.gr
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100 ημέρες πριν την
100ή της
επέτειο, η KLM
παρουσιάζει την
πρωτοβουλία
«Fly Responsibly»
δείχνοντας τo
δρόμο προς
το μέλλον της
βιώσιμης
αεροπλοΐας
Με μια εορταστική εκδήλωση που σηματοδότησε τις 100 ημέρες πριν την επέτειο των 100 χρόνων της, η KLM Royal
Dutch Airlines ανακοίνωσε, το Σάββατο
29 Ιουνίου στο αεροδρόμιο Schiphol
του Άμστερνταμ, την πρόθεσή της να
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για
την αειφορία στην αεροπλοΐα. Με μια
ανοικτή επιστολή, που κυκλοφόρησε
ευρέως, η KLM προσκάλεσε όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς της βιομηχανίας
να ενώσουν τις δυνάμεις τους, επιδιώκοντας το βιώσιμο μέλλον της αεροπλοΐας
υπό τον τίτλο «Fly Responsibly» («Πετάξτε Υπεύθυνα»).

100 days before its
100th anniversary,
KLM takes
sustainable aviation
to the next level with
its ”Fly Responsibly”
initiative
KLM Royal Dutch Airlines marked the
100th day before its 100th anniversary,
which is due on 7 October this year,
with a festive event at Amsterdam
Airport Schiphol, where it announced
its intention to join hands for the
future of aviation. Actually today, in
a widely-published open letter, KLM
invited all industry stakeholders to join
hands in pursuit of a more sustainable
future for aviation under the banner Fly
Responsibly.
On 7 October KLM will become the
world’s first airline still operating
under its original name to mark its

15

Στις 7 Οκτωβρίου φέτος η KLM θα είναι η
πρώτη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο
η οποία θα γιορτάζει την 100η της επέτειο, διατηρώντας μάλιστα το αρχικό της
όνομα. Η εταιρεία γιορτάζει έναν αιώνα
λειτουργίας, έχοντας δεσμευθεί ότι θα
αξιοποιεί τις ευκαιρίες αποδεχόμενη τις
προκλήσεις, συνάπτοντας συνεργασίες
και υιοθετώντας τις νέες τεχνολογίες.
«Τα τελευταία εκατό χρόνια το επιχειρηματικό πνεύμα της KLM και η αναζήτησή της για καινοτομία διαδραμάτισαν
πρωτοποριακό ρόλο στην αεροπορική
βιομηχανία. Η επέτειος των 100 χρόνων
μας αποτελεί ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας και τη φιλοδοξία
μας: να αποτελέσουμε τον πιο πελατοκεντρικό, καινοτόμο και αποτελεσματικό
αερομεταφορέα στο Ευρωπαϊκό δίκτυο
που με αποφασιστικότητα θα αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις του μέλλοντος.
Ξεκινώντας σήμερα, επικοινωνούμε και
μοιραζόμαστε τις βέλτιστες πρακτικές
και τα εργαλεία μας, όλα όσα έχουμε
μάθει για τη βιωσιμότητα, με όλους μας
τους ανταγωνιστές. Υποστηρίζουμε τον
ανταγωνισμό αλλά όχι όταν πρόκειται για
την αειφόρο ανάπτυξη της αεροπλοΐας.
Αρχής γενομένης από σήμερα, θα προσφέρουμε σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες το δικό μας πρόγραμμα αντιστάθμισης ισοζυγίου του άνθρακα “CO2ZERO”
ώστε να το χρησιμοποιήσουν, χωρίς
χρέωση και χωρίς το branding της KLM.
Σε αντάλλαγμα καλούμε όλους να
συμμετάσχουν και να μοιραστούν τις

καλύτερες πρακτικές προς όφελος ενός
πιο βιώσιμου μέλλοντος», δήλωσε ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
KLM κ. Pieter Elbers.
«Η επιτυχία της KLM είναι επιτυχία της
Ολλανδίας. Με ένα ευρύ δίκτυο και
πολλούς προορισμούς, η KLM Royal
Dutch Airlines είναι ιδιαίτερα σημαντική
για την πρόσβασή μας, το επιχειρηματικό κλίμα, τις ευκαιρίες απασχόλησης
και τη θέση του αεροδρομίου Schiphol»,
δήλωσε η Υπουργός Υποδομών & Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων κα. Cora van
Nieuwenhuizen.
Η ξεχωριστή αυτή ημέρα των 100 χρόνων πριν από την 100η επέτειο της KLM
είχε προγραμματιστεί να συμπέσει με
την παραλαβή του πρώτου Boing 78710 Dreamliner. Έχοντας ήδη δεκατρία
Β787-9 Dreamliners σε λειτουργία, η KLM
ξεκινά να προσθέτει αεροσκάφη τύπου
Β787-10 αυξάνοντάς τα σε συνολικά 28
Dreamliners. Το πρόγραμμα ανανέωσης
του στόλου της αποτελεί σημαντικό
στοιχείο στην επίτευξη των φιλόδοξων
στόχων βιωσιμότητας.

100th anniversary. KLM has reached
this auspicious milestone because it is
committed to seizing opportunities,
accepting challenges, connecting with
partners and embracing new technology.
This special moment 100 days before
KLM 100th anniversary was planned
to coincide with the arrival of KLMs
first Boeing 787-10 Dreamliner. While
having already 13 B787-9 dreamliners
in operation, KLM now starts adding
B787-10s, growing to a total of 28
dreamliners. The fleet renewal program
is an important element to achieve the
ambitious sustainability targets.
The arrival of this aircraft from the Boeing
factory in the USA is facing some small
delays. It is expected though to arrive in
the next few days. The delivery process
sometimes runs into minor issues or other
small hold-ups which is the case now.
President & CEO of KLM Pieter Elbers
comments: Over the past hundred years,
KLM’s entrepreneurial spirit and quest for
innovation have played a pioneering role
in the aviation industry. Our centenary
is an opportunity to reaffirm our
commitment to our ambition: to become
the most customer-centric, innovative

and efficient European network carrier
with a deep-rooted determination to
address the challenges that lie ahead.
Starting today, we will reach out and
share our best practices and tools, all we
have learned about sustainability, with all
our competitors. We value competition,
but not when it comes to the sustainable
development of aviation. Starting today,
we will offer all airlines our CO2ZERO
carbon compensation programme free
of charge and free of KLM branding. And
in return, we invite others to join us and
share their best practices for the benefit
of a more sustainable future
At the event Dutch Minister of
Infrastructure and Water Management,
Cora van Nieuwenhuizen, stated: The
success of KLM is the success of the Netherlands.
With a wide-ranging network and a large number
of destinations, KLM Royal Dutch Airlines is of
great importance for our accessibility, our business
climate, employment opportunities, and the
position of Schiphol Airport.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία της KLM Fly
Responsibly, δείτε εδώ. Για ακόμα περισσότερες πληροφορίες και έμπνευση,
επισκεφθείτε το KLM100-site:
https://flyresponsibly.klm.com/en#home

For more information on KLM’s Fly
Responsibly initiative, visit:
https://flyresponsibly.klm.com/en#home
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Success Stories:
Η Αλεξάνδρα Βασιλάτου
έφτιαξε το Αλ3ξ The
Fresh Pasta Bar, ένα
εστιατόριο με φρέσκα
χειροποίητα ζυμαρικά.
Success Stories:
Alexandra Vasilatou is
the owner of Αλ3ξ The
Fresh Pasta Bar, a small
restaurant with fresh
handmade pasta.

The People’s Trust:
Πιστεύουμε στο ταλέντο και
τις ικανότητες των Ελλήνων
επιχειρηματιών
Ο οργανισμός The People’s Trust είναι
μια Αστική Μη-Κερδοσκοπική Εταιρία
που ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό να
υποστηρίξει νέες και υφιστάμενες
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Αθήνα
και τη Θεσσαλονίκη, παρέχοντάς τους
μικροχρηματοδότηση αλλά και δωρεάν
υπηρεσίες ανάπτυξης.
Βασική αποστολή του οργανισμού
είναι η μείωση της ανεργίας μέσω της
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Πιστεύουμε βαθιά στο ταλέντο και
Ο Γενικός Διευθυντής του The People’s Trust, Paul Kidner
Paul Kidner, General Manager of The People’s Trust.

τις δυνατότητες των επιχειρηματιών
στην Ελλάδα, γι’αυτό και τους
τροφοδοτούμε με τα απαραίτητα
εργαλεία, ενδυναμώνοντας τις
δεξιότητές τους και υποστηρίζοντάς
τους ώστε να μετατρέψουν την
αρχική τους ιδέα σε μια κερδοφόρα
επιχείρηση.
Από την ίδρυσή μας μέχρι σήμερα,
έχουμε προσφέρει χρηματοδότηση
σε πάνω από 200 επιχειρήσεις, από
τις οποίες άνω του 90% συνεχίζει
να λειτουργεί κανονικά και να
αναπτύσσεται!
Η χρηματοδότηση που παρέχουμε είναι
μέχρι το ποσό των 10.000 ευρώ και
απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να
δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση ή

Success Stories:
Ο Γιώργος Αγαλιανός μας
δείχνει πώς «φτιάχνεται» η
μουσική, καθώς κατασκευάζει
κρητικά μουσικά όργανα.
Success Stories:
George Agalianos creates
handmade Cretan musical
instruments.

επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω
την υφιστάμενη μικρή επιχείρησή τους.
Εναλλακτικά, παρέχουμε πρόσβαση σε
άτοκο δάνειο μέχρι το ποσό των 10.000
ευρώ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
εστιάζει σε ενδιαφερόμενους που
δεν έχουν πρόσβαση σε άλλες πηγές
χρηματοδότησης.
Το The People’s Trust έχει ως
ιδρυτικό και βασικό χρηματοδότη το
Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ.
Λασκαρίδη.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά
τα κριτήρια για τη χορήγηση
χρηματοδότησης αλλά και τη φόρμα
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην
παρακάτω διεύθυνση:
www.thepeoplestrust.org/aitisi.

Success Stories:
Ο Γιάννης Τρίμμης
έφτιαξε το Holy Ginger,
ένα μη-αλκοολούχο
ποτό, αποκαλούμενο και
«τζιντζεράδα», με τζίντερ,
μέλι και λεμόνι.

Success Stories:
Ο Λευτέρης Αραπάκης
ίδρυσε την Εναλεία, την
πρώτη σχολή επαγγελματικής
αλιείας στην Ελλάδα.
Success Stories:
Lefteris Arapakis created
the first professional fishing
school in Greece!

Success Stories:
Yiannis Trimmis created Holy
Ginger, his own non-alcoholic
beverage, combining ginger,
honey and lemon!

The People’s Trust:
We believe in the talent and skills of
Greek entrepreneurs
The People’s Trust is a not-for-profit organization providing micro-funding and free
business development services to small
and medium-sized enterprises in Athens
and Thessaloniki.
Our primary goal is to reduce unemployment in Greece by supporting the creation
of new jobs through business.
We strongly believe in the talent and skills

of Greek entrepreneurs and offer them
suitable tools to support their business
and thrive.
Since TPT’s launch, in 2016, we have
provided financing to more than 200
companies over 90% of which continue to
operate and grow!
We provide funding of up to €10,000
aimed at those who wish to start a new
business or want to further develop their
existing small business but are unable to
find other sources of funding. Alternatively, we provide access to interest-free loans

of up to €10,000.
The A.C. Laskaridis Charitable Foundation
is the founding and principal donor of The
People’s Trust.
Our priority is new job creation! You can
find the funding criteria and the expression of interest form here: www.thepeoplestrust.org/en/apply
info

www.thepeoplestrust.org
info@thepeoplestrust.org

Success Stories:
Η Ζωή Κωτσή και ο Θεόφιλος Καλλίτσας παράγουν αγνά,
έτοιμα γεύματα εμπνευσμένα από την πλούσια ελληνική κουζίνα.
Success Stories:
Zoe Cotsis and Theofilos Kallitsas produce healthy,
ready-made, gourmet meals inspired by the full and rich flavours of the Greek cuisine.
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Ξεκινήσαμε τη MentalityX
γιατί αγαπάμε την καινοτομία
και την επιχειρηματικότητα.
Δημιουργήσαμε τη MentalityX για
όσους έχουν ιδέες και για τους
φορείς της αλλαγής.
Για μας, επιχειρηματικότητα ίσον
νοοτροπία: μια αντίληψη που δε
διδάσκεται απλώς αλλά καλλιεργείται
προκειμένου να δημιουργηθεί
μια κουλτούρα ανθρώπων που θα
σκέφτονται και θα πράττουν, είτε
πρόκειται για νέες αγορές είτε για την
αντικατάσταση παλαιών ιδεών από
νεότερες. Αυτός ακριβώς είναι και ο
τρόπος σκέψης που χαρακτηρίζει την
ουσία των όσων κάνουμε.
Πιστεύουμε στη δύναμη της
συνεργασίας και των ομάδων που
προσφέρουν λύσεις σε μείζονα
ζητήματα και στις προκλήσεις, τις
οποίες αντιμετωπίζει η κοινωνία.

We are an innovation platform that builds global businesses.
We create, accelerate, and invest in new markets
and technologies, driven by an entrepreneurial ethos
and a mentality of constant innovation.

www.mentalityx.com

MentalityX was started because we
are passionate about entrepreneurship and innovation. We created
MentalityX for the idea bringers and
the change makers.
We believe entrepreneurship is a mentality;
it is a way of thinking that cannot only be
taught but must be fostered to create a
culture of thinkers and doers. With entrepreneurs and corporations; whether it is
about creating new markets or challenging
old ones with new ideas. This mindset is at
the core of why we do what we do.
We believe in the power of collaboration;
Dimitrios Pavlos Katsouris
Founder MentalityX

of people coming together to solve society’s biggest challenges.

Στη MentalityX σχεδιάσαμε μια
πλατφόρμα που συνδυάζει την
παραγωγή ιδεών και την επιχειρησιακή
ευελιξία με την επιχειρηματική
εφαρμογή και εκτέλεση αξιοποιώντας
τη δύναμη της παγκόσμιας κοινότητάς
μας - τη σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα
που διευκολύνει τη σύνδεση, την
επιτάχυνση και την επένδυση σε startups.

At MentalityX we have developed a platform which combines idea creation and
operational agility with business execution,
while harnessing the power of our global
Community and a state-of-the-art digital
platform to connect, accelerate and invest
in startups.

MentalityHIVE
Ideation & Incubation
Together with curious innovators and creative entrepreneurs we build ideas
and explore new markets.

MentalityLAUNCH
Acceleration
A cutting edge acceleration program
designed to launch the most impactful
startups of tomorrow, today.

MentalityINNOVATION
Corporate Innovation
We merge the startup and corporate world
to build new products and invent new
markets while helping companies achieve
greater efficiency and growth through
innovation.

MentalityVENTURES
Investment
We invest early in passionate teams
and disruptive technologies that are
building the future.

WE TALITY
Community
A global innovation community and idea
marketplace connecting entrepreneurs,
mentors, investors and corporates.

MentalityLAUNCHX
Digital Startup Platform
Our state-of-the-art digital platform using
machine learning to help you launch
an MVP from anywhere in 3 simple steps.
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NEW MEMBERS
NEA MEΛΗ

Χάρης Λαούδης
Partner,
Max Media Greece
Harris Laoudis
Partner,
Max Media Greece

Η Max Media
Global είναι εξειδικευμένο
Media Agency με έδρα
το Λονδίνο και γραφεία
σε περισσότερες από
58 χώρες παγκοσμίως
με πληθώρα μεγάλων
διαφημιζόμενων και brands
όπως Marks & Spencers,
HSBC, Kellogs, Georg
Jensen, Reed Group,
Petro Canada, Clements
Worldwide και Cigna
Global. Eισήλθε επίσημα
στην Ελληνική αγορά ως
Max Media Greece τον
Φεβρουάριο του 2019.
Η αποστολή της Μax Media
Greece είναι να αποτελεί
στρατηγικό συνεργάτη
των brands με στόχο την
βελτιστοποίηση ενεργειών
marketing μέσω χρήσης
πρωτοποριακών λύσεων
Τεχνητής Νοημοσύνης
(ΑΙ), προβλέποντας και
μεγιστοποιώντας την
αποτελεσματικότητα των

πωλήσεων με βάση το media
budget. Η Max Media Greece
προσφέρει καινοτόμες λύσεις
αξιοποιώντας τις τεχνολογίες
τεχνητής νοημοσύνης που
διαθέτει επιτυγχάνοντας
την μετρήσιμη αύξηση
του ROI των πελατών της.
Επίσης παρέχει σε κάθε
ελληνική εξαγωγική εταιρεία
αποτελεσματικές λύσεις
για την επέκτασή της στις
διεθνείς αγορές μέσα από
τα γραφεία που διαθέτει σε
σημαντικές αγορές.
Ο κύριος Χάρης Λαούδης,
Partner της Max Media
Greece, σημειώνει: «Είμαστε
πολύ χαρούμενοι για την
επιτυχημένη είσοδο της Max
Media στην ελληνική αγορά
και τους νέους τοπικούς
πελάτες που κέρδισε σε
σύντομο διάστημα και
πιστεύουμε ακλόνητα ότι
η ελληνική μας ομάδα θα
είναι βασικός παίκτης της
αγοράς. Σε ένα εξαιρετικά
ανταγωνιστικό περιβάλλον,
η απόλυτη έμφαση είναι στο
αποτέλεσμα. Η Max Media

Greece εγγυάται ότι κάθε
ευρώ ενεργειών marketing αποδίδει το μέγιστο
αποτέλεσμα πωλήσεων
με σκοπό την κερδοφόρα
ανάπτυξη των πελατών μας».

Max Media Global is a
specialized Media Agency based in London, with
offices in more than 58
countries worldwide and
a plethora of major clients,
including brands such as
Marks & Spencers, HSBC,
Kellogs, Georg Jensen,
Reed Group, Petro Canada,
Clements Worldwide και
Cigna Global. It officially
entered the Greek market
as Max Media Greece in
February 2019.
Max Media Greece’s mission
is to be a strategic partner to
brands in order to optimize
their marketing operations
through the deployment of Artificial Intelligence (AI) innova-

tive solutions, forecasting and
sales efficiency maximization
based on media budget.
Max Media Greece offers innovative solutions by leveraging
its artificial intelligence technology to achieve a measurable
increase in the ROI of its customers. It also provides every
Greek exporting company with
effective solutions for expanding to international markets
through its offices in important
markets.
Mr. Harris Laoudis, Partner
of Max Media Greece, notes:
“We are delighted with Max
Media’s successful entry into
the Greek market and the new
local customers it has gained
in such a short time and we
firmly believe that our Greek
team will be a key player in the
market. In a highly competitive
environment, the absolute
emphasis is on results and Max
Media Greece guarantees that
every euro of marketing spend
yields the maximum sales result
for the profitable growth of our
customers.”

info

www.maxmediagreece.com

To INZEB είναι Αστική μηΚερδοσκοπική Εταιρεία
με κύριο αντικείμενο
δραστηριότητας την
έρευνα, τη συγκέντρωση,
τη διαχείριση, την
τεκμηρίωση και τη
διάδοση γνώσης και
τεχνογνωσίας σε
θέματα που άπτονται
της εξοικονόμησης και
διαχείρισης ενέργειας
καθώς και της αειφορίας
στον κτιριακό τομέα
και στο δομημένο
περιβάλλον.
Το ΙΝΖΕΒ λειτουργεί ως
πλατφόρμα αμφίδρομης
επικοινωνίας και έντονης
αλληλεπιδραστικής
διάχυσης γνώσης
συμβάλλοντας στην έρευνα,
στην προσαρμογή, στην
υιοθέτηση και στην ευρεία
διάδοση κατασκευαστικών
προτύπων που στόχο
έχουν τη μείωση της
καταναλισκόμενης
ενέργειας και των
εκλυόμενων ρύπων του
θερμοκηπίου.

Αυτό επιτυγχάνεται,
μεταξύ άλλων, μέσω
συμμετοχής της εταιρείας
σε ερευνητικά προγράμματα
χρηματοδοτούμενα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Horizon
2020 κ.α.) καθώς και μέσω
της ανάπτυξης συνεργειών
και συνεργασιών με
φορείς και οργανισμούς
στην Ελλάδα αλλά και στο
εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό
συμπεριλαμβάνεται και
η εκπροσώπηση διεθνών
φορέων και οργανισμών
στην Ελλάδα, όπως, μεταξύ
άλλων, του Renovate Europe
Campaign, του European
Alliance for Energy Savings,
του Coalition for Energy Saving αλλά και του Association
of Energy Engineers.
To INZEB διαθέτει
εκτεταμένη βιβλιοθήκη
δημοσιεύσεων, τόσο σε
θέματα τεχνικά όσο και σε
θέματα που συνδέονται
με την κοινωνική διάσταση
της ενέργειας, όπως η
ενεργειακή φτώχεια, η
ενεργειακή δικαιοσύνη κ.α.

INZEB is a Non Profit
Company and serves as
an aggregator, operator,
documenter and disseminator of knowledge and
expertise on issues related
to saving and managing
energy as well as on sustainability in the building
sector and the built environment.
INZEB acts as a platform for
two-way communication and
dissemination of knowledge,
contributing to research,
adaptation, adoption and
widespread of construction
standards, with the aim of
reducing energy consumption
and emissions of “greenhouse
gas” pollutants.
The abovementioned are
achieved through various
channels, such as the participation in national and European research projects and programmes as well as through
the development of synergies
and collaborations with institutions and organizations in both

Greece and abroad. Within this
framework, INZEB is representing the Renovate Europe
Campaign, the European Alliance yo Save Energy and the
Coalition for Energy Savings
as the National Contact Point
for Greece. Moreover, INZEB is
the administrator and coordinator of the Hellenic Chapter
of the Association of Energy
Engineers.
INZEB has an extensive
library of publications on both
technical thematics and on
issues related to the social
dimensions of energy, such as
energy poverty and vulnerability, energy justice etc.

info

inzeb@inzeb.org
www.inzeb.org

22

HeDA Business Review

ISSUE#19 | September 2019

23

Διημερίδα με τίτλο “Διαχείριση του πλέγματος
νερού-ενέργειας με ολοκληρωμένες προσεγγίσεις
και περιφερειακές συνεργασίες”

Workshop on “Addressing the Energy-Water
Nexus through integrated approaches
& regional cooperation”

Omar Saif, Ανώτατος αξιωματούχος
αρμόδιος για οικονομικοπολιτικά
θέματα – Water-Energy-Food Nexus
Gulf Region, Πρεσβεία Κάτω Χωρών,
Αμπού Ντάμπι, Η.Α.Ε.
Dr. Mustapha Taoumi, Επικεφαλής
Εμπειρογνώμων σε θέματα
Τεχνολογιών Καθαρής Ενέργειας,
EU GCC Clean Energy Technology
Network, Αμπού Ντάμπι, Η.Α.Ε.

Omar Saif, Senior Economic & Policy
Officer – Water-Energy-Food Nexus
Gulf Region,
Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Abu Dhabi, UAE
Dr. Mustapha Taoumi, Clean Energy
Technology Key Expert,
EU GCC Clean Energy Technology
Network, Abu Dhabi, UAE

Τα κράτη της περιοχής του Κόλπου
βρίσκονται αντιμέτωπα με την
κατακόρυφη αύξηση της κατανάλωσης
ενεργειακών και υδάτινων πόρων λόγω
δυσμενών καιρικών συνθηκών, ραγδαίας
ανόδου του πληθυσμού και ενίσχυσης
της βιομηχανικής δραστηριότητας.
Η περιοχή, δεδομένης της απουσίας
επιφανειακών υδάτων προκειμένου να
καλύψει τις ανάγκες της, καταναλώνει
είτε αποθέματα απολιθωμένου νερού
(από υπόγειους υδροφορείς) είτε
προχωρεί σε αφαλάτωση θαλασσινού
νερού. Οι υπόγειοι υδροφορείς
φθίνουν ταχύτατα ενώ οι τεχνολογίες
αφαλάτωσης (κυρίως η θερμική)
παράγουν μεγάλες ποσότητες εκπομπών
CO2. Επιπλέον, μεγάλες ποσότητες
νερού χρησιμοποιούνται για την
εξόρυξη και εκμετάλλευση ενεργειακών
πρώτων υλών, ενώ η παραγόμενη
ενέργεια ακολούθως χρησιμοποιείται
για τον εντοπισμό, την άντληση,
συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία
και την αφαλάτωση νερού. Αυτή
ακριβώς η αλληλεξάρτηση επιβάλλει
τη συνδυαστική και ταυτόχρονη
διαχείριση θεμάτων ενέργειας και νερού
προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή
αποδοτικότητα στο σκέλος του νερού
αλλά να μειωθεί το υδατικό αποτύπωμα
της ενέργειας.
Παρά το γεγονός πως κάθε χώρα
επιλέγει ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει
διαφορετική τεχνολογία αφαλάτωσης
και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού
θερμότητας, δεν παύει να υφίσταται
ένας ισχυρός δεσμός που συνδέει την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με
το νερό. Πρόκειται για την καρδιά του
πλέγματος νερού-ενέργειας.
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ολοένα
και περισσότερο εστιάζουν στο πρόβλημα
της ανεπάρκειας νερού και έτσι το
πλέγμα νερό-ενέργεια απασχολεί όλο
και πιο πολύ. Επομένως, οι κατάλληλες
τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των

ανανεώσιμων, όπως και οι αντίστοιχες
πολιτικές πρέπει να αναδειχθούν και
να προωθηθούν, είτε πρόκειται για
τεχνολογίες αφαλάτωσης είτε για
ολόκληρο το σύστημα νερού-ενέργειας.
Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε
διημερίδα με τίτλο “Διαχείριση του
πλέγματος νερού-ενέργειας με
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και
περιφερειακές συνεργασίες” από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο
Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου
(GCC) που συμπράττουν στο πλαίσιο του
Δικτύου Καθαρής Ενέργειας (EU-GCC
Clean Energy Technology Network). Η
διημερίδα χρηματοδοτήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συνέπραξε
με την Πρεσβεία των Κάτω Χωρών στο
Ομάν και το Φορέα για το Νερό (Oman
Water Society) ενώ εξασφαλίστηκε
η στήριξη της Γενικής Γραμματείας
του Συμβουλίου Συνεργασίας Χωρών
του Kόλπου και του ερευνητικού
κέντρου MEDRC. Η συγκεκριμένη
εκδήλωση έλαβε χώρα στο περιθώριο
της Εκθέσεως και του Συνεδρίου που
διοργάνωσε το Ομάν με θέμα την
ενέργεια και τους υδάτινους πόρους.
Στην προαναφερθείσα διημερίδα
συζητήθηκαν η ασφάλεια, το ύψος των
τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και υδάτινων
πόρων όπως και οι περιβαλλοντικές
ανησυχίες που προκαλούν, μεταξύ
άλλων, οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου, η απόρριψη άλμης στη
θάλασσα και οι γενικότερες επιπτώσεις
για την αλατότητα στη θάλασσα του
Κόλπου, όπως και οι δυνατότητες
περιφερειακής συνεργασίας και
συμπράξεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συμμετείχαν διακεκριμένοι αξιωματούχοι
ως εκπρόσωποι φορέων χάραξης
και εφαρμογής πολιτικής, αρχών,
κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών,
συμπεριλαμβανομένου του Συνδέσμου
Αραβικών Κρατών, του ΟΗΕ (UN-ESCWA), του ερευνητικού κέντρου MEDRC,
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ερευνητικών
ινστιτούτων, εταιριών του ιδιωτικού
τομέα και της βιομηχανίας.
Η επιτυχής σύμπραξη μεταξύ Δικτύου
Καθαρής Ενέργειας της ΕΕ με τις
Αραβικές χώρες και Πρεσβείας των
Κάτω Χωρών στο Ομάν λειτουργεί ως
έναυσμα μελλοντικής συνεργασίας και
με άλλες Πρεσβείες της Ολλανδίας
στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Με
τον τρόπο αυτό συνδυάζονται οι πόροι,
και οι προσπάθειες που καταβάλλονται,

προκειμένου για μια συλλογικότερη και
συντονισμένη προώθηση του κρίσιμου
ζητήματος του Πλέγματος ΝερόΕνέργεια.
Πρόθεσή μας είναι η συνέχιση της
συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών
μας στόχων μέσω πλειάδας εκδηλώσεων
και δράσεων, συμπεριλαμβανομένης και
της Expo 2020 που θα πραγματοποιηθεί
στο Αμπού Ντάμπι.

The Gulf countries are facing a rapid
increase in energy and water consumption
due to harsh climate conditions, high population growth and an increase in industrial
activity. Water sources in the Gulf, due to
the lack of surface water, are either underground fossil water reserves or desalinated
sea water. Fossil aquifers are depleting rapidly and desalination technologies (mainly
thermal desalination) are associated with
large emissions of CO2. Significant amounts
of water are being used for extracting
and transforming energy, which in turn is
used for extracting, collecting, pumping,
transporting, treating and desalinating water. This interdependence implies that the
management of energy and water should
be addressed simultaneously to increase
energy efficiency in the water sector and
reduce the water footprint of the energy
industry.
Despite the fact that the choice of desalination technologies and their efficient use
in cogeneration differ from one country
to another, a strong link exists between
power generation and water production.
Obviously, these represent the heart of the
water-energy nexus.

Policy makers are increasingly focused
on the water scarcity dilemma and the
water-energy nexus is gaining momentum.
Therefore, suitable and efficient technologies (including renewables’ energy) and
policies should be identified and promoted,
either with regard to desalination technologies or the whole water-energy system.
In this context, a two-day EU (European
Union) and GCC (Gulf Cooperation Council)
workshop on “Addressing the Energy-Water Nexus through integrated approaches
& regional cooperation” was organised by
the EU-GCC Clean Energy Technology Network, funded by the European Commission
in partnership with the Embassy of the
Kingdom of the Netherlands in Oman, the
Oman Water Society and with the support
of the Gulf Cooperation Council Secretariat
General and MEDRC. The event was held
on the sidelines of the Oman Energy &
Water Conference & Exhibition.
The workshop aimed to discuss water
and electricity security and affordability
while addressing environmental concerns
including greenhouse gas emissions, brine
discharge and its broader impact on the
salinity of the Gulf as well as possibilities for
regional cooperation and partnerships with
the EU. The event gathered distinguished
representatives from policymakers, authorities, international organisations, including
the League of Arab States, UN-ESCWA,
MEDRC, academia and research institutes,
as well as industry and private sector companies.
The successful partnership between
the EU-GCC Clean Energy Technology
Network and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Oman acts as

a stepping stone for future collaboration
with other Dutch Embassies in the Gulf
region – combining efforts and resources
to jointly advance the critical topic of the
Energy Water Nexus.
We intend to continue working together to
achieve our common objectives through a
multitude of events and activities, including
Expo 2020 in Dubai.
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Ο ολοκαίνουργιος αθηναϊκός χώρος εκδηλώσεων
είναι εδώ! Το The Highloft είναι ένας μοντέρνος
και ευέλικτος χώρος εκδηλώσεων δυναμικότητας
70 ατόμων στην καρδιά της Αθήνας, ιδανικός για
εταιρικές συναντήσεις, προωθητικά event και
άλλες VIP εκδηλώσεις.
Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του The Highloft δίνει στο χώρο μια μοναδική ευελιξία
και δυνατότητα να στεγάσει μεγάλη γκάμα
εκδηλώσεων προσαρμοσμένων ανάλογα με τις
ανάγκες σας, το σκοπό της εκδηλωσής σας και τις
απαιτήσεις των καλεσμένων σας.
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HIGGS:
Μεγιστοποιώντας
τον κοινωνικό
αντίκτυπο

The brand new Athenian event space has just arrived! The Highloft is a
stylish and versatile event space at the heart of Athens ideal for company meetings and events, promotional happenings and other VIP events.
The Highloft is the space where entrepreneurship, inspiration and creativity meet. It can accommodate up to 70 people and the flexibility of
the space makes it an ideal event location of any type of company event
throughout the day or night.

Πώς μπορεί το οικοσύστημα των
μη κερδοσκοπικών οργανώσεων
να ενισχύσει την κοινωνία στην εκπλήρωση των 17 στόχων βιώσιμης
ανάπτυξης του ΟΗΕ; Πώς μπορούν
οι οργανώσεις να ανταποκριθούν
στις επερχόμενες προκλήσεις
βιώσιμα και αποτελεσματικά;
Το HIGGS δημιουργήθηκε το 2015,
με ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος και σκοπό να
απαντήσει αυτά τα ερωτήματα.
Είναι το 1ο Incubator & Accelerator
για κοινωφελείς οργανώσεις στην
Ελλάδα που ήλθε να αλλάξει τον
τρόπο λειτουργίας τους, ώστε να
είναι αποτελεσματικές, βιώσιμες
και να λειτουργούν με διαφάνεια.
Το HIGGS έχει προσαρμόσει το
μοντέλο incubation & acceleration
σε κοινωφελείς οργανώσεις. Προσφέρει εκπαίδευση από ειδικούς,
tailor-made συμβουλευτική, πρόσβαση σε co-working spaces και

HIGGS:
Maximizing Social
Impact

info

11 Mikalis Street, GR-10435 Kerameikos, Athens
+30 210 34 25 019
www.thehighloft.com

How can the non-profit ecosystem
support society on its course to fulfill
the 17 SDGs as declared by the UN?
How can non-profits respond to
the upcoming challenges efficiently
& sustainably? HIGGS, a non-profit
established in 2015, with a founding
donation by the Stavros Niarchos
Foundation, is here to provide
answers to all these questions. It is
the 1st Incubator & Accelerator for
non-profits in Greece and it aims
to change how they operate and
help them become more efficient,
sustainable and transparent. HIGGS
has adapted the incubation & acceleration model to non-profits. It
offers training by a team of experts,
tailor-made advisory, access to
co-working spaces and offices at

γραφεία στο κτίριό του, έναν χώρο
όπου μπορούν να εργαστούν και
να αναπτύξουν τις δράσεις τους.
Λειτουργεί σαν καταλύτης, ώστε
να έλθουν σε επαφή με άλλες οργανώσεις, καθώς και τον εταιρικό
κόσμο, τα ΜΜΕ και φορείς που
επιθυμούν συνεργασία.
Στα 3 χρόνια λειτουργίας του,
το HIGGS έχει υποστηρίξει 121
οργανώσεις από όλη την Ελλάδα,
οι οποίες έχουν εξασφαλίσει πάνω
από 2.915.000€ σε χρηματοδοτήσεις και έχουν δημιουργήσει
περισσότερες από 86 νέες θέσεις
εργασίας.
Παράλληλα, έχει αναλάβει εκπαιδευτικό, συμβουλευτικό και ρόλο
εξωτερικού αξιολογητή για φορείς
όπως η Πρεσβεία των Η.Π.Α., ο
Δήμος Αθηναίων, η Stoiximan, η
Nestle, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
και τα περισσότερα κοινωφελή
ιδρύματα στη χώρα, ενώ είναι
εκπρόσωπος στην Ελλάδα του
TGE Network, ενός δικτύου σε 21
ευρωπαϊκές χώρες, μέσω του οποίου ιδιώτες και εταιρείες ενισχύουν
κοινωφελείς οργανώσεις, επωφελούμενοι από τα φορολογικά
πλεονεκτήματα της χώρας τους.
the HIGGS building, where they can
develop their activities. It is also the
catalyst that enhances connections
with other non-profits, the corporate
sector, the media and entities that
pursue collaboration.
Within 3 years of operation, HIGGS
has supported 121 non-profits from
all over Greece that have secured
more than 2,915,000€ in funding and
have created more than 86 new jobs.
At the same time, HIGGS has undertaken a training, advisory and
evaluation role for entities such as
the U.S Embassy in Greece, the
Municipality of Athens, Stoiximan,
Nestle, Medecins Sans Frontieres
and the majority of the grant-making foundations in Greece. Finally,
HIGGS is the Greek Partner of TGE,
a network facilitating tax-deductible
donations to non-profits in 21 European countries.
info

www.higgs.org
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MARIEDU
2019
Με ιδιαίτερη επιτυχία
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
του 2ου Συνεδρίου για την
Εκπαίδευση στον κλάδο της
Ναυτιλίας Mariedu 2019, που
διοργάνωσε το Ινστιτούτο
Ναυτιλιακής & Οικονομικής
Στρατηγικής σε συνεργασία
με την CareerStream, την
Πέμπτη 12/9/2019 στο
Πολεμικό Μουσείο της
Αθήνας.
Το θέμα του φετινού
Φόρουμ ήταν
ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
– ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ, Διεθνείς
απαιτήσεις, Κανονισμοί και
ο ρόλος Πανεπιστημίων &
Ιδιωτικών Crew Training
Centers.
Το συγκεκριμένο Forum ήταν
συνδυασμός συνεδριακών
συζητήσεων με ανθρώπους
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τόσο από τον τομέα της
Ναυτιλιακής εκπαίδευσης,
όσο και με διακεκριμένους
επαγγελματίες της
Ναυτιλίας.
Πραγματοποιήθηκε σε
ένα ιδιαίτερο και μεγάλο
χώρο, όπου εκατοντάδες
νέοι αλλά και εργαζόμενοι
στην Ναυτιλία αναζήτησαν
ευκαιρίες επιμόρφωσης
πανεπιστημιακού ή
σεμιναριακού χαρακτήρα.
Ευχαριστούμε θερμά τους
εκατοντάδες συνέδρους
που συμμετείχαν σε
όλα τα sessions, τους 32
διακεκριμένους ομιλητές,
όπως και τους 42 χορηγούς
και υποστηρικτές μας
χωρίς την πολύτιμη
υποστήριξη των οποίων δε
θα είχαμε καταφέρει να
διοργανώσουμε ένα τόσο
σημαντικό event.

Όσο κινείσαι
σε προστατεύει
MARIEDU
2019
The 2nd Maritime Educational Forum, organised by
the Institute of Maritime &
Economic Studies in collaboration with CareerStream on
Thursday Sept. 12, 2019, was
a great success. The Forum,
which took place at the
premises of the Athens War
Museum, elaborated on
SHIPPING - EDUCATION EMPLOYMENT
Global requirements,
Regulations and the role of
Universities & private Crew
Training Centers.

You move,
it works

The agenda encompassed
various thematic discussions
that brought together people from the industry’s educational institutions as well
as distinguished figures and
professionals working the
field of Shipping while the
spacious venue allowed hundreds of young people along
with currently-employed
staff to look into opportunities through new academic
and training courses.
Our warmest thanks go to
the hundreds of participants
for their active involvement
in all of the sessions, our 32
renowned speakers and,
most certainly, our 42 sponsors without the valuable
support of which it would
have been nearly impossible to put together such an
important event.

«Όσο κινείσαι, ζεις περισσότερα». Αυτή την αντικειμενική
αλήθεια πραγματεύεται το Rexona στη νέα του καμπάνια,
ενθαρρύνοντας, εμπνέοντας και προκαλώντας τον καθένα
να κάνει το πρώτο βήμα. Στο ξεκίνημα μίας νέας μέρας με
περισσότερη κίνηση, δεν χωράνε δεύτερες σκέψεις και
απογοητεύσεις, παρά μόνο προσπάθεια, όπως λέει και ο
πρωταγωνιστής της καμπάνιας Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο
αγαπημένος Έλληνας τενίστας γίνεται το πρόσωπο του Rexona και μας ξεναγεί στην καθημερινότητά του, εντός και εκτός
γηπέδων, με την κίνηση να κυριαρχεί.
Αφορμή για αυτή την καμπάνια είναι η νέα τεχνολογία
Motionsense του Rexona που όσο κινείσαι, σε προστατεύει,
στηρίζοντας την κίνηση στην πράξη.
Στην ουσία, όμως, η καμπάνια αγγίζει κάτι πολύ μεγαλύτερο
από ένα προϊόν, καθώς μιλάει για τη ζωή και προτρέπει
όλους να την ζήσουν περισσότερο, ξεκινώντας από τώρα!

“Move more, live more”. Rexona addresses this objective
truth in its new campaign, encouraging, inspiring and challenging everyone to take the first step. At the beginning of
a new day with more move, there is no space for second
thoughts nor frustration; instead, there is only space for more
effort, as stressed by the hero of the campaign, Stefanos
Tsitsipas. The beloved Greek tennis player becomes Rexona’s
face and invites us to his everyday life, inside and outside
courts, with motion having the number one role in it.
The main reason for this campaign is Rexona’s new Motionsense technology that protects you as you move, supporting
movement in action – you move, it works.
In reality, the essence of this campaign is to touch something much bigger than a product, discussing life and urging
everyone to live it longer, starting now!

Weekend SF Tour in Peloponnese

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

Limited seats!

Sustainability Forum

2019 I OCTOBER 4

The unique training, networking and professional development event is back for the 8th
year! Be part of a complete sustainable experience!

TOPICS
Unilever’s Sustainable Living Plan
Diversity, Inclusion and Sustainability – Innovating for Better Worlds!
The GRI Update: Aligning Reporting Frameworks and the Digital Transformation
Sustainability in the Boardroom
Strategic Investors Initiative: The CEO Force for Good
Social Return on Investment (SROI): Best practices and latest trends
We need to talk: Driving Long-term Value Through the Investor Corporate Dialogue

Update on the EU Sustainable Finance
Sustainable Infrastructure and Climate Change Resilience
Contributing to Sustainable Development to Help Ensure a Bright Future for our
Planet
Financing Sustainability with ESG Impact: The Role of European Bank for Reconstruction
and Development (EBRD)
Do Well & Do Good: is it possible?

October 4, 2019 I Electra Palace Athens Hotel I from 8:00 to 19:00

SPEAKER LINE-UP
Annick Boyen
VP Sustainable Business,
Communications and
External Affairs EU,
Unilever

Ilene Wasserman
President, ICW
Consulting Group

Kristin Dypdahl
Coordinator for the
Corporate & Stakeholder
Engagement Team, GRI

Anuj Saush
Senior Sustainability
Researcher, The
Conference Board
Sustainability Centre

Mark Tulay
Founder & CEO,
CECP

Jeremy Nicholls
Board Member, Social
Value International, Board
Member Social & Human
Capital Coalition

Matthew Patsky
CFA & CEO,
Trillium Asset
Management

Michael Spanos
Managing Director,
Global Sustain

Heather Morgan
Sustainability and Risk
Management Lead,
AECOM

Brian Kellogg
Senior Manager,
Corporate EHS - North
American Automotive
Division, AGC

Maya Hennerkes
ESG Sector Lead for
Financial Intermediaries,
EBRD

Deppie Tzimea
Corporate Communications
Executive Director,
OTE Group

SUPPORTERS & SPONSORS
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www.sustainabilityforum.gr
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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
www.sustainabilityforum.gr
https://www.facebook.com/eurocharity.sustainability.forum/
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

