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The Netherlands is one of the most important countries in
terms of investment by international companies in Greece.
We want to build and improve on this relationship
and we are open to further cooperation on this front.
The opportunity for investments is now.
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service

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

Αγαπητά Μέλη και Φίλοι,

Dear Members and Friends,

Η νέα χρονιά μας βρήκε αντιμέτωπους με ιδιαίτερες και

The new year has found us facing unique and unprecedented

πρωτόγνωρες συνθήκες, καθώς η εξάπλωση του κορωνοϊού

circumstances as the spread of coronavirus has created new

δημιούργησε νέα δεδομένα όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά

conditions, not only for Greece but for the global community

και για την παγκόσμια κοινότητα και οικονομία. Υπό αυτές
τις συγκυρίες καλούμαστε να προσαρμοστούμε, να είμαστε σε εγρήγορση, δημιουργικοί, θέτοντας, όμως, πάντα
σε πρώτη προτεραιότητα την Υγεία. Παρόλο που δεν είναι
δυνατόν να προβλέψουμε τις εξελίξεις, είμαι βέβαιος ότι
όλοι μαζί θα ξεπεράσουμε και αυτήν την κρίση, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα, ψυχραιμία, αλληλεγγύη, υπομονή και

and economy. We are called upon to adapt, to be vigilant,
creative and positive while at the same time making sure
that the Health of all remains as our top priority. Impossible
as it may be to predict what the future holds, I am nonetheless convinced that we will overcome this crisis together, by
demonstrating our shared sense of responsibility, temper-

δύναμη, ώστε να αντεπεξέλθουμε στις νέες συνθήκες και

ance, solidarity, patience and strength so that we may man-

να συνεχίσουμε την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών

age new upcoming challenges while continuing to provide

μας και την εξυπηρέτηση των πελατών και καταναλωτών,

our products and services to customers and consumers who

που μας εμπιστεύονται.

trust in us.

Η παρούσα κατάσταση, επομένως, απαιτεί μελετημένες

The situation at hand, therefore, calls for well-planned steps,

κινήσεις, παράλληλα με μια σαφή και πολυδιάστατη στρα-

in parallel with a clear and versatile strategy. The year 2020,

τηγική αντιμετώπισής της. Το 2020, όπως διαμορφώνεται,

as it is developing, is going to be a unique year with many

θα είναι μία χρονιά ξεχωριστή, με δοκιμασίες, μέσα από τις
οποίες έχω την πεποίθηση ότι η ελληνο-ολλανδική επιχειρηματική κοινότητα θα βγει ακόμα πιο δυνατή.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, καλωσορίζουμε στον Σύνδεσμό μας
τέσσερα νέα μέλη, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, το IST
College, το IASION και την DQS.
Εύχομαι σε όλους Υγεία και θα ήθελα να θυμίσω … περιορίζουμε τις μετακινήσεις μας, δουλεύουμε από το σπίτι, όπου

challenges at the end of which, I have no doubt that the
Hellenic-Dutch business community will come forth even
stronger.

To make booking bluebiz award tickets even easier, it is now
possible
your travel
agency,
Amadeus,
to issue
tickets
To
make for
booking
bluebiz
awardusing
tickets
even easier,
it is now
on your behalf.*
possible
for your travel agency, using Amadeus, to issue tickets
on your behalf.*

To start using, please follow the steps below:
To start using, please follow the steps below:

1. Have your bluebiz account details and the name, email address and IATA
ofbluebiz
your travel
agency
at hand
Have your
account
details
and the name, email address and IATA
1. number
number of your travel agency at hand

2. Register your bluebiz designated travel agent by filling the form on
Register your bluebiz designated travel agent by filling the form on
2. bluebiz.com/travelagent
bluebiz.com/travelagent

3. To complete the registration, approve the email confirming your request
3. To complete the registration, approve the email confirming your request
4. You and your travel agency will be notified once the set-up is complete
with
thetravel
necessary
booking
You and
your
agency
will be instructions
notified once the set-up is complete
4. along
along with the necessary booking instructions

5. Your bluebiz designated travel agent will then be able to book and manage
tickets
on your
behalf
Your bluebiz
bluebiz award
designated
travel
agent
will then be able to book and manage
5. your
your bluebiz award tickets on your behalf

Please note, you will be notified via email if a payment with blue credits is
requested
byyou
your
designated
travel
agent.if You
always have
72 hours
to cancel
Please note,
will
be notified
via email
a payment
with blue
credits
is
the
request
if
you
do
not
agree
to
it.
requested by your designated travel agent. You always have 72 hours to cancel
the request if you do not agree to it.

Authorize your travel agent:
Having said that, I would like to welcome four new HeDA

Authorize your travel agent:

bluebiz.com/travelagent
bluebiz.com/travelagent

members: NBG, IST College, IASION and DQS.
I wish you all good Health and mind … to limit traveling and

αυτό είναι εφικτό.

to work from home, when possible.

Μένουμε σπίτι.

Stay Home, Save Lives.

*Please note that your agency will have to have access to Amadeus as their GDS to be able to issue tickets for you as the product is currenty available in Amadeus
only. Awards tickets booked via your bluebiz designated travel agent have to be requested 5 days in advance of the departure date. For any Award tickets required
*Please
note
that
agencythese
will have
have
access
to Amadeus
as their GDS toand
be able
to issue
tickets
for bluebiz
you as the
product is currenty
available
in Amadeus
nearer the
time
ofyour
departure,
musttobe
made
on our
websites airfrance.com
klm.com
by you
as the
administrator.
All information
correct
as of
only.
Awards2019.
tickets
booked via
your bluebiz
designated
September
Information
subject
to change
without travel
notice.agent have to be requested 5 days in advance of the departure date. For any Award tickets required
nearer the time of departure, these must be made on our websites airfrance.com and klm.com by you as the bluebiz administrator. All information correct as of
September 2019. Information subject to change without notice.
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Με μεγάλη συμμετοχή του επιχειρηματικού
κόσμου έγινε η κοπή της πίτας
του Ελληνο Ολλανδικού Συνδέσμου

The pita-cutting ceremony
of HEDA took place with the active
participation of the entrepreneurial world

Σε γιορτινό κλίμα, με την παρουσία των μελών και φίλων
του Ελληνο-Ολλανδικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Συνδέσμου, πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας για το 2020 στον χώρο «Αίθριον» του ξενοδοχείου
Hilton Αθήνας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο
Μαγγιώρο, Αντιπρόεδρο την κα Μαριάννα Πολιτοπούλου,
Γενικό Γραμματέα τον κ. Παναγιώτη Μπαρά και μέλη τους
κ.κ. Γεώργιο Κώτσαλο, Αλέξανδρο Δανιηλίδη, Κανάρη
Παπαναστασόπουλο, Βασίλη Σταύρου και Γεώργιο Θωμαΐδη, καθώς και εκπρόσωποι εταιρειών-μελών, έδωσαν το
«παρόν».
Ο κ. Κωνσταντίνος Μαγγιώρος παρουσίασε το έργο του
Συνδέσμου και δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, που ο
Σύνδεσμός μας συνεχίζει το έργο του και εξελίσσεται σε
ένα δυναμικό και θεσμικό παράγοντα στην ελληνική αγορά και οικονομία, ακολουθώντας πιστά το όραμά του, να
είμαστε δηλαδή ένας ισχυρός θεσμικός παράγοντας για
την ανάπτυξη του εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας».
Την εκδήλωση χαιρέτησε η Πρέσβης της Ολλανδίας, κα
Stella Ronner-Grubačić, η οποία τόνισε το σημαντικό ρόλο
των ολλανδικών εταιρειών, που επιχειρούν στην Ελλάδα
εδώ και δεκαετίες, παρέμειναν την περίοδο της οικονομικής κρίσης και που τώρα μπορούν να αποτελέσουν έναν
από τους κινητήριους μοχλούς της οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, δήλωσε ότι οι Κάτω Χώρες θα υποστηρίξουν την Ελλάδα, ώστε να προχωρήσει σε βιώσιμες
μεταρρυθμίσεις.

Our annual celebration to welcome the new
year unfolded in a warm atmosphere as
HeDA members and friends gathered at the
Aethrion of the Athens Hilton Hotel.
BoD President Konstantinos Maggioros,
Vice-President Marianna Politopoulou,
General Secretary Panagiotis Baras and BoD
members George Kotsalos, Alexandros Daniilides, Kanaris Papanastasopoulos, Vassilis
Stavrou and Georgios Thomaides, were all
there along with friends and representatives
of member-companies. Mr. K. Maggioros,
touching on HeDA’s mission, stated: “I am
truly pleased that our Association is pursuing its work while growing into a dynamic
institution, which is instrumental for both
the market and the national economy, while
remaining true to its vision of acting as a
strong paragon promoting trade and commerce between Greece and the Netherlands.
H.E. the Ambassador of the Netherlands Mrs.
Stella Ronner-Grubačić highlighted the key role
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Την εκδήλωση, επίσης,
τίμησε με την παρουσία του
ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, ο οποίος έδωσε έμφαση στη σημαντική
συνεισφορά του Ελληνο Ολλανδικού Συνδέσμου και
της Ολλανδικής Πρεσβείας
στην Ελλάδα, στην παραγωγική σύμπραξή τους με το
ελληνικό κράτος, αλλά και
στην πρόθεση για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς
αυτής οικονομικής συνεργασίας.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε
με την κοπή της καθιερωμένης βασιλόπιτας.
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EMBASSY
NEWS
Ο Βαλκανικός
Επιχειρηματικός Διάλογος
Την Πέμπτη 5 Μαρτίου φιλοξενήθηκε
στη Χάγη από τον ολλανδικό φορέα
προώθησης
επιχειρήσεων RVO με την υποστήριξη
των πρεσβειών των Κάτω Χωρών σε
Αθήνα, Βελιγράδι, Σεράγεβο, Σκόπια
και Τίρανα, ο Βαλκανικός
Επιχειρηματικός
Διάλογος (Balkan Business Dialogue),
που ανέδειξε το ενδιαφέρον
που παρουσιάζει η Ελλάδα, μαζί
με την ευρύτερη Βαλκανική, για
επενδύσεις και επιχειρηματικότητα.
Οι προσκεκλημένοι ομιλητές,
εκπρόσωποι διαφορετικών χωρών
και κλάδων, αντιπροσώπευσαν
τόσο από το δημόσιο όσο και τον
ιδιωτικό αλλά και τον ημι-ιδιωτικό
τομέα. Μεταξύ άλλων, ο Bojan
Lekovic, ιδρυτής και CEO της
KupujemProdajem (κορυφαίου
ιστοτόπου μικρών αγγελιών
στη Σερβία) και ο Samir Selimi
της PRIME (εταιρείας analytics),
μοιράστηκαν με το ακροατήριο
την προσωπική τους εμπειρία της
δημιουργίας μιας επιχείρησης και
συνέστησαν, πρωτίστως, υπομονή
αλλά και αξιοποίηση της προσωπικής
δικτύωσης.
Σκέλος της εκδήλωσης αποτέλεσε
η δημοσιοποίηση μιας έρευνας
με θέμα τα logistics. Καθώς τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται
αξιόλογη αύξηση των επενδύσεων

στο συγκεκριμένο τομέα και
σημειώθηκαν στρατηγικές εξελίξεις
σε θέματα logistics, τόσο στην
ελληνική επικράτεια όσο και στη
γύρω περιοχή, η Πρεσβεία των
Κάτω Χωρών στην Αθήνα ξεκίνησε
μια μελέτη, η οποία προχώρησε
και εξελίχθηκε σε σύμπραξη με
τις Πρεσβείες Τιράνων, Σεράγεβο,
Σκοπίων και Βελιγραδίου, με τη
συνεργασία του ολλανδικού φορέα
προώθησης επιχειρήσεων RVO. H
εν λόγω τομεακή μελέτη αποτέλεσε
αντικείμενο παρουσίασης και
συζήτησης σε μια από τις συνεδρίες
του Βαλκανικού Επιχειρηματικού
Διαλόγου, όπου αναλύθηκαν οι
πρόσφατες εξελίξεις σε logistics
και συναφείς υποδομές, όπως και
οι αντίστοιχες πολιτικές αλλά και οι
υφιστάμενες ευκαιρίες.
Μέσω της διενέργειας μελετών
και της διοργάνωσης εκδηλώσεων
όπως οι Διάλογοι, η Πρεσβεία
των Κάτω Χωρών στην Ελλάδα,
που συμμετέχει ενεργά στον
εντοπισμό νέων ευκαιριών για τις
ολλανδικές επιχειρήσεις, ευκαιριών
από τις οποίες θα μπορούσαν να
επωφεληθούν επιχειρηματίες της
ημεδαπής και της αλλοδαπής,
ευελπιστεί να αναδείξει τις
προοπτικές της Ελλάδος και της
ευρύτερης περιοχής.

Balkan Business Dialogue
Dutch companies in Greece have
had for decades and specified
that now, having weathered
the economic crisis, they can
be a lever for Greek economic
growth. Moreover, she stressed
that the Netherlands will continue to be supportive of Greece
on its path for viable reforms.
Minister of Development and
Investment Mr. Adonis Georgiadis, who also graced the event
with his presence, emphasised
the significant contribution of
HeDA and the Dutch Embassy as
well as their prolific partnership
with the Greek government but
also the intent to further develop
and foster this bilateral economic cooperation. The traditional
pita-cutting ceremony was the
culmination of the festive gathering.

The Balkan Business Dialogue,
promoting Greece and the Balkan
region as an interesting destination
for investments and doing business,
was organized by the Netherlands
Enterprise Agency (RVO) with the
support of the embassies in Athens,
Belgrade, Sarajevo, Skopje and Tirana,
in the Hague on Thursday, March 5.
Guests and speakers, representing the
various countries and fields, came from
both the private as well as the public
and semi-public sectors. Amongst
others, Bojan Lekovic, founder and
CEO of KupujemProdajem (the leading
Serbian classifieds website) and Samir
Selimi of PRIME (an analytics company),
who shared their experience in setting
up a business, strongly recommending
patience, above all, and the use of
networking.
Part of the program also encompassed
the presentation of a sector study
on logistics. Over the past years,
there has been a noticeable increase

in investments and strategic
developments in the logistics sector
in Greece and the broader region. The
Embassy in Athens, therefore, initiated
a study regarding opportunities, which
eventually resulted in a cooperation
scheme involving the embassies in
Athens, Tirana, Skopje and Belgrade
alongside the Netherlands Enterprise
Agency. That sectoral study was
presented in one of the Balkan
Business Dialogue sessions where
recent developments in logistics
and infrastructure, policies and
opportunities were discussed.
Through carrying out studies and
hosting the Dialogues, the Embassy of
the Netherlands in Athens, that takes an
active role in identifying opportunities
for Dutch businesses which both
foreign and local entrepreneurs can
benefit from, hopes to show Dutch
businesspeople the possibilities that
Greece and the broader region do offer.
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Αντιπροσωπεία δύο
ολλανδικών Υπουργείων
πραγματοποίησε επίσκεψη
στην Αθήνα

Delegates from the Dutch
Ministries of Finance and
Foreign Affairs visited
Greece

Στη διάρκεια μιας επίσκεψής τους τον περασμένο μήνα
στην ελληνική πρωτεύουσα, ανώτεροι αξιωματούχοι των
Κάτω Χωρών, στελέχη του ολλανδικού Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εξωτερικών, επισκέφθηκαν,
μεταξύ άλλων, τις νεοφυείς επιχειρήσεις Clio Muse και
Travelmyth, ώστε να διαπιστώσουν τις δυσκολίες του
επιχειρείν στην Ελλάδα.
Οι συνομιλητές της ολλανδικής αντιπροσωπείας, επαγγελματίες στο χώρο του τουρισμού, αναφέρθηκαν στα
όσα συνεπάγεται η δημιουργία επιχειρήσεων στην Ελλάδα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Εξήγησαν ότι
οι φοροελαφρύνσεις του τελευταίου εξαμήνου διευκολύνουν το επιχειρείν, αν και η σύσταση και λειτουργία
startup παραμένει δύσκολη. Επεσήμαναν πως προκειμένου να μπορέσουν οι μικρές επιχειρήσεις να πετύχουν,
επείγει η άμεση και ριζική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος και της δικαιοσύνης. Προσέθεσαν
ότι είναι εξίσου σημαντικό να αποκτήσουν οι νεοφυείς
επιχειρήσεις πρόσβαση σε χρηματοδότηση, να αυξηθούν
οι επενδύσεις αλλά και να βελτιωθεί περαιτέρω ο σχεδιασμός προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων και παροχής
στήριξης σε startups ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα
στις ανάγκες των επιχειρήσεων.
Το κεντρικό μήνυμα είναι σαφές: συνέχιση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, καμία υποχώρηση ή έκπτωση
στις πιο δύσκολες μεταρρυθμίσεις, όπως αυτή λ.χ. της δικαιοσύνης, και αντιμετώπιση του φαινομένου της υπο-επένδυσης κρατικών κονδυλίων. Στο πλαίσιο αυτό, οι Κάτω
Χώρες ήταν και παραμένουν στο πλευρό της Ελλάδος,
παρέχοντας αρωγή και υποστήριξη.

A senior delegation from the Dutch Ministries of
Finance and Foreign Affairs made a visit to Athens
last month. Amongst others, they visited two Orange
Grove startups, Clio Muse and Travelmyth, to get a
better understanding of the challenges of doing business in Greece.
Locally-based entrepreneurs, who are active in the
tourist industry, elaborated on their setting up a
business in Greece during the crisis. They said that tax
reductions implemented over the past half year have
certainly made business easier, however, it still is very
difficult to start and operate a startup in Greece. For
small enterprises to thrive, there is a need for intensive
reforms in the taxation and judicial system. In addition, it is important to make funding more accessible
to startups and to increase investment. Current government programs to support startups could benefit
from improved design to better fit business-specific
needs.
The takeaway message is clear: keep up the reform
agenda, do not back down on difficult reforms, such
as the judicial system’s, and tackle underspending of
public investment funds. In that regard, the Netherlands is a steadfast partner, always there for Greece,
ready to provide assistance and support.

Επίσκεψη του
Έλληνα Υπουργού
Περιβάλλοντος
K. Χατζηδάκη στις
Κάτω Χώρες

Environment and
Energy Minister
K. Hatzidakis
in the
Netherlands

Ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης
μετέβη στις 20 Φεβρουαρίου στο
Άμστερνταμ όπου πραγματοποίησε
σειρά συναντήσεων με θέμα την ηλεκτροκίνηση ενώ, κατά τις συζητήσεις
του με τους κ.κ. Eric Wiebes, Υπουργό
Οικονομικών & Κλιματικής Πολιτικής
και Stientje van Veldhoven, Υπουργό
Περιβάλλοντος, έγινε αποδέκτης των
συγχαρητηρίων των Ολλανδών συναδέλφων του σε ό,τι αφορά τα φιλόδοξα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης
για θέματα ενέργειας και κλιματικής
αλλαγής.
Καθώς η ηλεκτροκίνηση αποτελεί μια
από τις βασικές προτεραιότητες του
Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη, ο κ. Χατζηδάκης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις κορυφαίων
ολλανδικών εταιρειών, όπως η Allego
και η Alfen, πρωτοπόρων σε λύσεις
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, τα
κεντρικά γραφεία του Elaad NL, ενός
κέντρου καινοτομίας για έξυπνες
υποδομές φόρτισης, συναντήθηκε
με στελέχη της LeasePlan, εταιρείας
με εξειδίκευση στη μίσθωση και τη
διαχείριση στόλου αυτοκινήτων και
συνομίλησε με εκπροσώπους φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου
του Άμστερνταμ, οι οποίοι προάγουν
την ηλεκτροκίνηση.

On February 20 the Minister of Envi-

Ο συνολικός αριθμός ηλεκτρικών
οχημάτων που κυκλοφορούν σήμερα στους ελληνικούς δρόμους
δεν υπερβαίνει τα 1.000, τη στιγμή που στις Κάτω Χώρες υπάρχουν περισσότερα από 140.000.

Επομένως, δεδομένης της ηγετικής
θέσεως που κατέχει η συγκεκριμένη
χώρα στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, ο οποίος συγκαταλέγεται στις
κορυφαίες προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης, αναμένεται πως το
ενδιαφέρον της Ελλάδος για τις βέλτιστες πρακτικές των Κάτω Χωρών θα
ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων
και τεχνογνωσίας και θα προσφέρει
νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

ronment & Energy Kostis Hatzidakis
visited Amsterdam to discuss electricity-powered vehicles. The Dutch
Minister of Economic Affairs & Climate
Policy Eric Wiebes along with Stientje
van Veldhoven, Minister of Environment and Housing, welcomed their
peer and complimented the Greek
government on its ambitious climate
and energy plans.
E-mobility is one of the ‘flagship’
projects of Greek Prime Minister
Mitsotakis and, in that light, Minister
Hatzidakis talked to several leading
Dutch companies, including Allego
and Alfen, which are in the avant-garde of charging solutions for electric
vehicles, as well as Elaad NL, an
innovation center for smart charging
infrastructure. In addition, the Greek
Minister met with the managers of
LeasePlan, a company specialising in
automobile leasing and fleet management, and several local agencies
promoting e-mobility, including City
of Amsterdam officials.

Currently, there are less than
1,000 electric cars driving around
Greece as opposed to almost
140,000 in the Netherlands. Given
its pioneering position in the field and
since the Mitsotakis government has
made e-mobility a priority, the Netherlands welcomed the Greek interest in
Dutch e-mobility best practices, which
will afford interesting business and
knowledge-exchange opportunities.
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Το πρώτο e-Shop
για leasing στην Ελλάδα
είναι εδώ και είναι LeasePlan

LeasePlan:
The first e-Shop for car
leasing in Greece is here

«Όταν δεν σου ανήκει τίποτα, είσαι ελεύθερος να έχεις τα
πάντα». Με αυτό το μήνυμα, η LeasePlan Hellas, κορυφαία
εταιρεία Car-as-a-Service (παροχής αυτοκινήτου ως υπηρεσία),
καινοτομεί στον τομέα της μετακίνησης για ακόμη μία φορά,
δημιουργώντας το πρώτο e-Shop για το leasing στην Ελλάδα
και μας καλεί να επωφεληθούμε άμεσα από τα Special Deals
της.
Η LeasePlan Hellas είναι η πρώτη εταιρία leasing στην Ελλάδα
που δίνει στους επισκέπτες του www.leaseplan.com τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τους όρους της μίσθωσής τους, βάσει
εξατομικευμένων κριτηρίων αναζήτησης (π.χ. διάρκεια μίσθωσης, χιλιόμετρα, χρώμα). Επιλέγοντας το Special Deal που
προτιμά, ο επισκέπτης μπορεί, άμεσα και εύκολα, με μόνο λίγα
clicks, να ολοκληρώσει τη μίσθωσή του - μέχρι και το τελευταίο βήμα υπογραφής της σύμβασης - online, επιλέγοντας από
ποικιλία διαθέσιμων προσφορών το αυτοκίνητο των ονείρων
του. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Special Deals που είναι διαθέσιμα για Online Leasing αυξάνονται διαρκώς, επεκτείνοντας
περαιτέρω το εύρος των διαθέσιμων επιλογών του επισκέπτη
και βελτιώνοντας συνεχώς την εμπειρία του.
O Κωνσταντίνος Πετρούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της
LeasePlan Hellas, δήλωσε σχετικά: «Η LeasePlan για ακόμη μία
φορά καινοτομεί στον τομέα της μίσθωσης αυτοκινήτου, τοποθετώντας στο επίκεντρο τον πελάτη και απλοποιώντας την
όλη διαδικασία ώστε να ολοκληρώνεται με ευκολία online. Ο
πελάτης έχει τον πρώτο λόγο, μπορεί να κάνει τα πάντα απλά
και γρήγορα. Του προσφέρουμε εκείνο που επιθυμεί, σεβόμενοι τον πολύτιμο χρόνο του, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και αναζητώντας παράλληλα νέου τρόπους βελτίωσης των
υπηρεσιών μας».
Η καινοτομία της LeasePlan αλλάζει τα δεδομένα της μίσθωσης αυτοκινήτου στην Ελλάδα ριζικά. Και αυτή η κίνηση είναι
μόνο η αρχή. Καθώς τα Special Deals αυξάνονται συνεχώς,
τίθεται δίκαια το ερώτημα: What’s next?

«If you own nothing, then you are free to have everything».
This is the motto of LeasePlan Hellas, a top Car-as-a-Service
provider who, through its groundbreaking work, is once again
being innovative and having established its first e-Shop for
leasing in Greece is urging us to take advantage of its Special
Deals.
LeasePlan Hellas is the first car leasing company in Greece to
provide the users of its website, www.leaseplan.com, with an
opportunity to adjust and adapt the terms and conditions of
their contract using customised criteria (e.g. contract duration, kilometres, vehicle colour). While making their very own
Special Deal, visitors to the website are merely a few clicks
away from the final lease plan and can therefore easily and
promptly select their dream car out of an exceptionally wide
range of special offers while signing an online contract. Let it
be noted that the Special Deals, available for Online Leasing
purposes, are constantly being enriched, thus broadening the
scope of options while enhancing the customer experience.
Konstantinos Petroutsos, LeasePlan Hellas Managing Director, said that «LeasePlan, always the pioneer in car leasing, is
customer-focused and made the entire process so simple that
it may be smoothly and easily completed online. Indeed, the
customers are in charge, everything is done in a simple and
prompt manner and we will be there to provide them with
what they desire, respecting their valuable time, capitalising
on new technological advances while looking for novel ways
to ameliorate our services».
This LeasePlan innovation is radically overhauling the landscape of car leasing in Greece. And this is just the beginning.
As Special Deals continue to increase and expand, a question
naturally begs itself: What’s next?

More information is available online via Facebook: www.facebook.com/LeasePlanHellas
YouTube: www.youtube.com/channel/UCbvNgkGDxtOJUfcXe43rDOA
LinkedIn: www.linkedin.com/company/leaseplan

Τα φαρμακευτικά προϊόντα
κάνναβης μπορούν να
διανεμηθούν μέσω ιδιωτικών
φαρμακείων στην Ελλάδα

Medicinal Cannabis products
can be distributed through
private pharmacies
in Greece

«Συχνά οι επενδυτές σε μονάδες φαρμακευτικής κάνναβης
ρωτούν εάν υπάρχει ζήτηση των αντίστοιχων προϊόντων
στην Ελληνική αγορά» όπως αναφέρει ο Κώστας Βαμβακάς, Διευθύνων Σύμβουλος της VK PREMIUM. Σύμφωνα με
την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Εθνικού
Οργανισμού Φαρμάκων (πλήρους μέλους του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων) την 27η Ιουλίου 2019, τα φαρμακευτικά προϊόντα κάνναβης με THC> 0,2% μεταφέρονται στον
Πίνακα Γ από τον Πίνακα Β, με αποτέλεσμα τα φαρμακευτικά προϊόντα κάνναβης να μπορούν να διατεθούν επίσης
μέσω ιδιωτικών φαρμακείων στην Ελλάδα. Αυτή η υπουργική
απόφαση δίνει πραγματική ώθηση στις επενδύσεις φαρμακευτικής κάνναβης, καθώς η ελληνική αγορά μπορεί να
απορροφήσει τα σχετικά προϊόντα. Επίσης σύμφωνα με τον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων τα προϊόντα φαρμακευτικής
κάνναβης που αποτρέπουν και θεραπεύουν συγκεκριμένες
παθήσεις όπως ναυτία / έμετο, πόνους από νευροπαθητικές
παθήσεις, καρκίνο και σκλήρυνση κατά πλάκας, μπορούν
να αδειοδοτηθούν χωρίς κλινικές δοκιμές. Η VK PREMIUM
ενισχύει την ανάπτυξη των επενδύσεων φαρμακευτικής
κάνναβης στην Ελλάδα μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών
όπως η αναζήτηση και αξιολόγηση γηπέδων, αδειοδοτήσεις,
ο σχεδιασμός εγκαταστάσεων κατά EU GMP & GACP, το
project management και η στρατηγική διανομής προϊόντων.

“Many times, investors ask whether there is a demand for
such products in Greece” as noted by Costas Vamvakas,
the CEO of VK PREMIUM Consulting Group.
According to the Greek State and National Organization for
Medicines (full member of European Medicines Agency) as
of June 27th 2019, medicinal cannabis products with THC
>0.2%, are transferred to Table C from Table B, implying
that medicinal Cannabis products can be also available
through private pharmacies in Greece.
This ministerial decision gives a real boost to medical cannabis investments in Greece since the market is now open
to absorb relevant products.
Worth noting also that National Organization of Medicines
does not require clinical trials for medical cannabis products which can prevent and treat specific conditions such
as nausea / vomiting, neuropathic, multiple sclerosis and
cancer pains. VK PREMIUM boosts the deployment of medical cannabis investments in Greece, through unique services such as Land search & evaluation, Licensing, facility
design as of EU GMP/GACP design and Certification project
management and product distribution.

For more info: • https://www.vkpremium.com/ • https://www.vkmedicalcannabis.com/
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Στις Κάτω Χώρες καταφεύγουν
οι περισσότερες εταιρείες λόγω Brexit
Πέρυσι, η πλειονότητα των επιχειρήσεων που εγκατέλειψαν το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω επικείμενης
αποχώρησής του από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, μεταφέρθηκαν στις Κάτω
Χώρες, με το «κύμα φυγής» να συνεχίζει, σύμφωνα με ανακοίνωση που
εξέδωσε ο NFIA, ολλανδικός φορέας
αρμόδιος για τις ξένες επενδύσεις.
Συγκεκριμένα, την περασμένη χρονιά 78 εταιρείες, που αποφάσισαν να
μετεγκατασταθούν ή να επεκταθούν
αναπτύσσοντας δραστηριότητες
στη συγκεκριμένη χώρα, ήρθαν να
προστεθούν στις 62 επιχειρήσεις οι
οποίες είχαν ήδη μετακομίσει στις
Κάτω Χώρες στο μεσοδιάστημα,
δηλαδή από το 2016 οπότε το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω δημοψηφίσματος
αποφάσισε να φύγει από την Ε.Ε.
Ο NFIA συνομιλεί με 425 εταιρείες
που, λόγω Brexit, διερευνούν το ενδεχόμενο μεταφοράς έδρας ή διεύρυν-

σης των δραστηριοτήτων τους μέσω
των Κάτω Χωρών. Ο αριθμός τους,
ο οποίος σύμφωνα με την ίδια πηγή
πέρυσι ανέρχονταν σε περίπου 250,
έχει αυξηθεί σημαντικά ενώ μεταξύ
τους συγκαταλέγονται επιχειρήσεις
τόσο βρετανικών συμφερόντων όσο
και αμερικανικών αλλά και ασιατικές
εταιρίες που επανεξετάζουν τη δομή
και την παρουσία τους στην Ευρωπαϊκή ήπειρο.
Στο Άμστερνταμ μεταφέρθηκαν
εξαιτίας του Brexit πέρυσι, 38 ακόμη
εταιρείες, μεταξύ άλλων, η βρετανική Ridley Scott, ιδιοκτήτρια μέσων
μαζικής ενημέρωσης και η ιαπωνική
φαρμακευτική Shionogi & Co Ltd.
Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε
από την ευρωπαϊκή οικογένεια στα
τέλη Ιανουαρίου, οπότε ξεκίνησε μια
μεταβατική περίοδος στη διάρκεια
της οποίας πάντως συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το μέλλον

Netherlands Lures Its Biggest Brexit-Linked
Wave of Businesses
των εμπορικών του σχέσεων με την
Ε.Ε., γεγονός που προκάλεσε αίσθημα
αβεβαιότητας στον επιχειρηματικό
κόσμο.
«Το 2020 θα είναι σημαντική χρονιά
για τις εταιρείες αυτές», δήλωσε ο
Jeroen Nijland, επικεφαλής του NFIA.
«Όλο και περισσότερες αποφασίζουν
να θέσουν τέλος στη μακρά περίοδο
αναμονής, επιλέγοντας πλέον την
ασφάλεια και τη σταθερότητα της
ευρωπαϊκής αγοράς που προσφέρουν
οι Κάτω Χώρες», οι οποίες συνεχίζουν
να επενδύουν συστηματικά στην προσέλκυση ξένων εταιρειών.
«Οι ξένες επιχειρήσεις στηρίζουν
σημαντικά την εθνική οικονομία»,
σημείωσε ο Eric Wiebes, Υπουργός
Οικονομικών Υποθέσεων και Κλιματικής Πολιτικής, που προσέθεσε πως
«παρέχουν το 30% του συνόλου των
ιδιωτικών κεφαλαίων τα οποία χρησιμοποιούνται για έρευνα και ανάπτυξη
στις Κάτω Χώρες».

The Netherlands saw the biggest
wave of Brexit-spurred moves to
the country last year and more
companies are likely to follow, according to the Netherlands Foreign
Investment Agency (NFIA). In a
statement published Wednesday,
the agency said 78 companies decided to move to or expand in the
country last year, adding to the 62
firms that had relocated there after
the U.K.’s 2016 vote to leave the
European Union.
The agency is currently in talks with
425 firms considering moving or
expanding in the Netherlands because of Brexit, their overall number having increased significantly
compared to approximately 250 last
year. They include not just British
entities, but also American and
Asian ones that are reviewing their
European structure and operations.

Amsterdam attracted 38 new companies related to Brexit last year,
including British media company
Ridley Scott and Japanese pharmaceutical firm Shionogi & Co Ltd.
The U.K., which left the EU at the
end of January, entered a transition
period and is still negotiating its future trade relationship with the bloc,
a development that has spurred
uncertainty for businesses.
“2020 will be an important year for
these companies,” stated Jeroen Nijland, head of NFIA. “More and more
companies are done waiting; they’re
opting for the certainty and security of the European market that the
Netherlands offers instead.”
The Dutch are continuing to invest
in luring foreign companies.
“Foreign companies make an important contribution to our economy,”
Dutch Minister of Economic Affairs
and Climate Policy Eric Wiebes said.

“They account for 30% of the total
private spending in research and
development in the Netherlands”.
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INTRALOT Booth, ICE 2020 in London

Xfuture studio
Το πρώτο Virtual & Augmented
Reality studio στην Ελλάδα
από την PowerX.tech

Xfuture studio
The first Augmented and
Virtual Reality studio
in Greece by PowerX.tech

Σε εγκαταστάσεις 800 τμ στον Ασπρόπυργο, η powerX δημιούργησε το πρώτο full service VR/AR studio στην Ελλάδα!
H τεχνολογία VR/AR αφορά σε συστήματα, λογισμικό και εξοπλισμό
καθώς και την κορυφαία στον κόσμο πλατφόρμα Pixotope με την
gaming engine UE4.
Το Xfuture.studio (μαζί με το neΟΝ studio) διαθέτει 3 πλατώ για
πραγματικά και virtual σκηνικά με δυνατότητες επεκτασιμότητας και
πλήρεις υποδομές παραγωγής για ζωντανές και μαγνητοσκοπημένες εκπομπές και για περιεχόμενο αθλητικό, εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό, e-sports, ειδικής επικαιρότητας όπως εκλογές, τηλεπαιχνίδια
αλλά και corporate videos, web series κ.ά.
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν, μεταξύ πολλών άλλων:
• Διάθεση των υποδομών, εγκαταστάσεων και τεχνολογιών
• Διάθεση πλήρους ομάδας παραγωγής (σκηνοθέτες, συντάκτες,
τεχνικοί, παρουσιαστές κλπ.)
• Ανάπτυξη και σχεδιασμός 3D VR κόσμων και σκηνικών
• Ανάπτυξη και σχεδιασμός AR assets
• VR/AR animations & programming
• VR/AR τεχνολογία για ζωντανές ή άλλες μεταδόσεις
Στο Xfuture studio δημιουργούμε οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε!
Σε λιγότερο χρόνο, με μεγαλύτερη ευκολία και χαμηλότερο κόστος!
https://www.powerx.tech/create/
Επικοινωνήστε μαζί μας στο
210 2817117 ή στείλτε μήνυμα εδώ.
Σύντομο video με ενδεικτικές
δυνατότητες εδώ.

At its 800m2 facility, powerX created the first full-service VR/AR studio in Greece!
Creating immersive, attractive and interactive content is important to a range of industries: Media,
Entertainment, Edu-tainment, Marketing, Sports,
e-Sports, e-Learning, Training, Live events, Music and
more.
Our services include
• Full real and virtual studio facilities along with crew
(cameras, lights, control room, green and real plateau,
support facilities, meeting rooms, production rooms)
• VR/AR live broadcast technologies (software systems, camera tracking systems, broadcast systems
and networks)
• Design and creation of 3D VR worlds, sets and
assets
• Design and creation of AR sets and assets
• VR/AR animations & programming
Blueprinting, scripting and programming
• Real – virtual – augmented worlds integration
• AR experiences production for any live event and
broadcast
Together, we can create anything you can possibly
imagine!
It’s now easier, less time-consuming and it’s cheaper!
https://www.powerx.tech/create/

INTRALOT ICE 2020
INTRALOT Elevates Gaming Entertainment
with its Next-Generation Solutions at ICE
London 2020
INTRALOT, as a leading gaming solutions
supplier to regulated operators around the
globe, showcased its commitment to modernizing lotteries in the digital ear at ICE
2020 in London, the most highlighted event
of the gaming industry.
Under the theme “i-shapes the future”
a great number of visitors had the opportunity to step into a digital world of innovative turnkey lottery and sports betting
solutions shaping the future of gaming.
More than 35,000+ professionals across all
sectors of gaming from 150+ nations experienced INTRALOT’s market-proven solutions
and latest breakthrough product innovations that deliver engaging player experiences while driving operational efficiencies
for its customers.
In response to the growing expectations
of lotteries to take advantage of sustainable growth opportunities and of consumers
for personalized entertainment, INTRALOT
presented its legacy-free omni-channel lottery and sports betting platforms, LotosX
and INTRALOT Orion. In addition, along
with a wide range of POS and on-property
solutions that was demonstrated, unveiled
its new flagship and award-winning terminal
PhotonX which was among the company’s
highlights.

“Meeting with our partners and presenting
our solutions is always an exciting and enlightening experience for us. The great engagement and positive feedback received
during ICE 2020 from the visitors from all
over the world made it a rewarding one as
well. Therefore, we consider the event a
big success and a mark for the beginning
of an exciting year where the company
will underlie once again the commitment
and dedication in providing the industry
with the very best innovative products
and solutions.” said Fotis Konstantellos, INTRALOT Group Chief Lotteries Officer.

INTRALOT Booth, ICE 2020 in London
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ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
DIPLOMA “BEYOND
EXPORTS” ΔΙΟΡΓΑΝΏΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ IST
COLLEGE ΥΠΌ ΤΗΝ
ΑΙΓΊΔΑ ΤΟΥ HE.D.A.

THE EXECUTIVE
DIPLOMA BEYOND
EXPORTS IS ORGANIZED
BY IST COLLEGE
UNDER THE AUSPICES
OF HE.D.A.

To IST College, αντιλαμβανόμενο την ανάγκη της Ελληνικής Εξαγωγικής Επιχείρησης για υποστήριξη στο έργο και
τις προσπάθειές της για Εξωστρέφεια, δημιούργησε το
“Beyond Exports”, το πρώτο εξειδικευμένο και πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις εξαγωγές και το διεθνές
εμπόριο.
Το “Beyond Exports” σχεδιάστηκε σε συνεργασία με δύο
από τα πλέον έμπειρα στελέχη της αγοράς σε θέματα
Εξωστρέφειας, τους Δ. Θεοχαρόπουλο και Δ. Μητράκο, και
τελεί υπό την Αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου.
Σκοπός της εκπαιδευτικής ομάδας, η οποία απαρτίζεται
από έμπειρα στελέχη και επιχειρηματίες του κλάδου των
εξαγωγών, είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις
απαραίτητες γνώσεις για να προχωρήσουν στην επιτυχημένη εξαγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Αποτελεί
ένα πραγματικό εργαλείο για τον παραγωγό, τον έμπορο,
τον επιχειρηματία ή το στέλεχος που θέλει να απευθυνθεί
στις αγορές του εξωτερικού.
Μέσα από πρακτική προσέγγιση, εκπαίδευση σε όρους αγοράς, αναφορές σε πραγματικές περιπτώσεις και βέλτιστες
πρακτικές, εισηγητές και συμμετέχοντες θα μπορέσουν να
αναλύσουν ένα προς ένα τα βήματα που απαιτούνται έτσι
ώστε η μέση επιχείρηση να ανοίξει το δρόμο για τις διεθνείς
αγορές, χτίζοντας μια πραγματική κουλτούρα εξωστρέφειας και προσφέροντας προστιθέμενη αξία, τόσο στην ίδια
την επιχείρηση όσο και στην Ελληνική Οικονομία.

IST College, realizing the need for Greek Companies to
support their efforts for Exports and International Business,
created “Beyond Exports”, the first specialized and certified
training program in Exports and International Trade.
“Beyond Exports” was designed in collaboration with two
of the most experienced specialists in International Trade,
D. Theocharopoulos and D. Mitrakos, and operates under
the auspices of the Athens Chamber of Commerce & Industry and HeDA .
The goal of the training team, which is comprised of experienced executives in international trade and entrepreneurs,
is to provide participants with the knowledge needed to
successfully export their products and services. It is a practical tool for any producer, trader or company executive
who wants to reach out to overseas markets.
Through a hands-on approach, market-based training,
real-time reporting and best practices, the participants will
be able to analyze all the necessary steps needed so that
the business can pave the way for international markets,
building a real culture of extroversion and offering added
value to the business itself and the Greek economy.
The next Training Cycle will take place on March 30th 2020
and will last 80 hours.

info

www.beyondexports.gr

SUPPORTING
INNOVATIVE AND
EXPORT-ORIENTED
ENTREPRENEURSHIP

ΣΤΗΡΊΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΌΜΟ
ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΉ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ

With its 179-year participation in the country’s economic
and social life, NBG is one of the leading Greek financial
organizations, as it plays a key role in efforts to support the
Greek economy and enable the economic and social transformation of the country.

Η Εθνική Τράπεζα, με μια πορεία 179 ετών στην οικονομική και
κοινωνική ζωή της χώρας, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ελληνικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, με
δυναμική συμβολή στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και
τον αναπτυξιακό και κοινωνικό μετασχηματισμό της χώρας.
Προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων
και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες
ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών με προϊόντα καταθέσεων,
επενδυτικών εργασιών, χρηματοδοτήσεων, χρηματιστηριακών
συναλλαγών, ασφαλειών, εργασιών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων
(factoring).
H ευρεία πελατειακή της βάση, η καλή φήμη, το υψηλό μερίδιο
αγοράς στις καταθέσεις και οι ενισχυμένοι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, της εξασφαλίζουν υψηλή ρευστότητα για τη
χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων και επισφραγίζουν τη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με την πελατεία της.
Με την προσφορά νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η Τράπεζα στηρίζει τις
ελληνικές επιχειρήσεις, δίνοντας έμφαση στη χρηματοδότηση
παραγωγικών επενδύσεων και στην τόνωση της καινοτομίας και
της εξωστρέφειας.
Προτεραιότητα για την Τράπεζα αποτελεί η αναβάθμιση του
τεχνολογικού και αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Για το
σκοπό αυτό, στηρίζει τη νεανική και καινοτόμο επιχειρηματικότητα, μέσω του NBG BUSINESS SEEDS, ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις
ανάδειξης και προβολής καινοτόμων ιδεών και έργων, εκπαίδευση και καθοδήγηση ομάδων, παροχή υποδομών, δικτύωσης
και χρηματοδότησης.
info

It provides a wide range of financial products and services
that meet the changing needs of businesses and individuals, including deposit and investment products, various
financing facilities, as well as brokerage, insurance, leasing
and factoring services.
The Bank’s broad customer base, respected brand name,
strong market share in deposits and enhanced capital
adequacy ratios that secure it with the liquidity needed to
finance Greek businesses reflect the long-standing relationship of trust it enjoys with its clientele.
By providing new financing tools and high quality specialized services, NBG supports Greek businesses, placing emphasis on financing productive investments, export trade
and new, innovative entrepreneurship.
A key priority for the Bank is to assist in the upgrade of the
country’s technology and growth model. To this end, it is
supporting young and innovative entrepreneurship through
NBG BUSINESS SEEDS, an integrated new business
support program, which includes actions that aim at showcasing innovative ideas and projects, training and mentoring teams, and providing infrastructures, networking and
financing.
info

https://www.nbg.gr/en
https://www.nbg.gr/en/nbgseeds

https://www.nbg.gr/el
https://www.nbg.gr/el/nbgseeds
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΜΕ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΎΣΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΌΡΟ
ΑΝΆΠΤΥΞΗ

WE ADVISE AND
DEPLOY THE STRATEGY
FOR SUSTAINABLE
GROWTH

Η AERO IASION DEVELOPMENT Ltd είναι εταιρεία παροχής εξειδικευμένων συμβουλών για την εταιρική βιώσιμη
ανάπτυξη. Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μαζί με
τους συμμετόχους μας, έναν καλύτερο Κόσμο!
Οι άνθρωποι της ΙΑΣΙΩΝ αποτελούν το πολυτιμότερο
περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας. Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες, προσεκτικά επιλεγμένους για την κάλυψη των αναγκών του Πελάτη και του
συγκεκριμένου Έργου.
Η προστιθέμενη αξία που παρέχει η ΙΑΣΙΩΝ στους πελάτες της βρίσκεται στη βαθιά γνώση του κλάδου των μεταφορών συνυφασμένη με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΙΑΣΙΩΝ είναι οι εξής:
Δημιουργούμε και αναπτύσουμε την εταιρική στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη. Η ΙΑΣΙΩΝ συνδράμει
στην δημιουργία βιώσιμου οράματος και στην κατάλληλη
κουλτούρα για τη δημιουργία, νέων καινοτόμων εταιρικών
εσόδων.
Γινόμαστε ο καταλύτης για την εταιρική καινοτομία και
την επιχειρηματική αριστεία. Η ΙΑΣΙΩΝ καθοδηγεί τους
Πελάτες της στο δρόμο της εταιρικής υπεύθυνης ηγεσίας.
Συμβουλεύει και συνδράμει στην ανάπτυξη της εταιρικής
κουλτούρας ασφάλειας (Safety & Security).
Η ΙΑΣΙΩΝ συνδράμει στη δημιουργία στρατηγικής για την
αποτελεσματική αλληλοεπίδραση με την κοινωνία και
συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος για την υλοποίηση των εταιρικών στόχων των
Πελατών μας.
Κύριοι Πελάτες μας: BMF Port Burgas, Bureau Veritas,
ICTS Europe, Jotun, MAN Energy Solutions Hellas,
Marshall Islands, Patras Port Authority, Ross Shipbrokers,
Vancouver International Airport.

AERO IASION DEVELOPMENT Ltd is a unique company
advising on corporate sustainable growth. Our vision is to
create, together with our Stakeholders, a better World!
The people of IASION are the company’s greatest asset. All
team members are highly experienced, respected professionals carefully selected for matching the Client needs.
The added value of IASION lies in the profound knowledge
of the transport industry paired with a genuine approach
for sustainable growth. IASION proudly offers the following
Services:
We advise and deploy the Strategy for sustainable growth.
IASION assists in creating the corporate vision and culture
for achieving innovative sustainable revenues.
We become the catalyst for innovation and business excellence. IASION coaches its Clients to become responsible
market leaders.
We assist our Clients in creating a powerful corporate Safety & Security culture.
We advise on deploying the strategic interaction with society and creating a powerful ecosystem for achieving the
corporate goals.
Our main Clients: BMF Port Burgas, Bureau Veritas, ICTS
Europe, Jotun, MAN Energy Solutions Hellas, Marshall
Islands, Patras Port Authority, Ross Shipbrokers, Vancouver
International Airport

Το φετινό Forum
είναι αφιερωμένο στο Στόχο
Βιώσιμης Ανάπτυξης 13 της
Ατζέντας 2030: Δράσεις για
την Κλιματική Αλλαγή, Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού μας
περιβάλλοντος

The Samothraki
Open Forum 2020
addresses the goal 13
of the SDG Agenda Actions
for Climate Change,
Protecting our Cultural
Heritage and Natural
Environment

Το ετήσιο Samothraki Open Forum αποτελεί ένα μοναδικό
βήμα προβληματισμού και συζήτησης για την αειφόρο ανάπτυξη στη Σαμοθράκη, το Νησί των Μεγάλων Θεών, με βάση την
Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ.
Το Forum, που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σαμοθράκης
και του Ελληνο-Ολλανδικού Εμπορικού και Βιομηχανικού
Συνδέσμου, διοργανώνεται εθελοντικά από τη συμβουλευτική
εταιρεία Aero Iasion Development.
Το φετινό Forum είναι αφιερωμένο στο Στόχο Βιώσιμης
Ανάπτυξης 13 της Ατζέντας 2030. Θα πραγματοποιηθεί από
26 μέχρι 28 Ιουνίου 2020 με θέμα «Δράσεις για την Κλιματική
Αλλαγή: Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού μας περιβάλλοντος».
Καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, επιχειρηματίες,
κοινωνικοί και πολιτικοί φορείς θα συνομιλήσουν με την τοπική
κοινωνία για την κλιματική αλλαγή, την ανάγκη δράσεων για
την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς,
την επιχειρηματικότητα και τις συνέργειες φορέων με στόχο
την αειφόρο ανάπτυξη της Σαμοθράκης. Κατά τη διάρκεια
του Forum, θα λάβουν χώρα επιχειρηματικά Panels και Round
Tables για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, την έξυπνη γεωργία, τον αειφόρο τουρισμό, τη βιώσιμη τοπική γαστρονομία κ.α.
Στόχος του Samothraki Open Forum είναι η ενδυνάμωση της
τοπικής επιχειρηματικότητας όπως και η αύξηση των εσόδων
των κατοίκων μέσα από βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές
αειφορίας, στη Σαμοθράκη αλλά και την Ελλάδα γενικότερα.
Στο Samothraki Open Forum υλοποιούμε το motto της
UNESCO: Think global, act local!

The Samothraki Open Forum is a unique stage for discussing and deploying sustainable growth in Samothrace, the
Island of Great Gods, based on the UN Agenda 2030.
The annual Forum, organised on a voluntary basis by the
consulting company Aero Iasion Development, is under
the auspices of the Municipality of Samothrace and HeDA
.
The Samothraki Open Forum 2020 addresses the UN Sustainable Development Goal (SDG) 13 of the Agenda 2030,
having as a title «Actions for Climate Change: Protecting
our Cultural Heritage and Natural Environment». The
Forum is scheduled to take place in Samothrace on June
26th – 28th, 2020.
During the Forum, distinguished Greek and foreign scientists, entrepreneurs, governmental and non-governmental organizations will discuss with the local community
climate change issues, actions for protecting our cultural
and natural heritage, the role of entrepreneurs, as well
as potential synergies and developments in Samothrace.
Moreover, there wil be round tables and discussion panels
on Women Entrepreneurship, Smart Agriculture, Sustainable Tourism, Sustainable Gastronomy etc.
Samothraki Open Forum aims at boosting local entrepreneurship, increasing local revenues and introducing
sustainable business practices in Samothraki and Greece,
in general.
At Samothraki Open Forum we implement the motto of
UNESCO: Think global, act local!

info

www.iasion.eu

More Information and registrations for the Forum: www.samothrakiopenforum.com
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MOVE FOR NATURE:
CHALLENGE YOURSELF
SAVE YOUR PLANET

Ms. Elisabeth
Deligiannaki - Mulder,
and Mr Theodoros
Deligiannakis

Η DQS HELLAS ΕΊΝΑΙ
ΈΝΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΈΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΠΟΥ
ΠΑΡΈΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
ΕΛΈΓΧΟΥ, ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ.

DQS HELLAS
IS AN ACCREDITED
CERTIFICATION BODY
PROVIDING AUDIT,
INSPECTION AND
CERTIFICATION
SERVICES.

Η DQS Hellas ιδρύθηκε το 1999 από τον dr. Εμμανουήλ Δεληγιαννάκη και εδρεύει στην Αθήνα, ενώ δραστηριοποιείται
επίσης στην Κύπρο και τη Σερβία μέσω θυγατρικών εταιρειών. Είναι μέλος της γερμανικής DQS Holding GmbH, της
επίσημης εταιρείας πιστοποίησης της Γερμανίας, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο. Η DQS Hellas είναι
επίσης ενεργό μέλος του HellasCert, του Ελληνικού Συνδέσμου Εγκεκριμένων Φορέων Ελέγχου και Πιστοποίησης της
Ελλάδας. Το DQS είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Διαχείρισης Ποιότητας (EFQM) και αντιπροσωπεύει επίσημα
τη Γερμανία στο IQNet – Διεθνές Δίκτυο Πιστοποίησης. Η
κύρια δραστηριότητά της είναι η παροχή ολοκληρωμένων
συστημάτων και διαδικασιών πιστοποίησης, επιθεώρησης
και αξιολόγησης, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πελατών της στην ελληνική και διεθνή αγορά. Με
περισσότερους από 2.500 επιθεωρητές και εμπειρογνώμονες σε σχεδόν όλους τους κλάδους της βιομηχανίας σε 130
χώρες, η DQS εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας καθώς και συνέπεια στις αξίες και στις αρχές επιθεώρησης. Σήμερα, το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών του Ομίλου DQS
περιλαμβάνει επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις σε περισσότερα από 200 διαφορετικά πρότυπα.
Με ποσοστό εμπιστοσύνης 98% αποδεικνύεται ότι οι πελάτες βλέπουν την DQS ως τον προτιμώμενο συνεργάτη τους.
Στόχος της DQS:
Όλα τα μέλη του ομίλου DQS επιδιώκουν έναν κοινό στόχο:
να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των πελατών μας.
Ο εκπρόσωπος την DQS στον HeDa είναι η κα. Ελισάβετ
Δεληγιαννάκη – Mulder, με καταγωγή από το Maastricht
Ολλανδίας.

DQS Hellas was founded in 1999 by dr. Emmanouil Deligiannakis and is based in Athens, Greece while it operates
also in Cyprus and Serbia through subsidiary companies.
It is a member of the German DQS Holding GmbH, the
official certification body of Germany, which has the largest
worldwide network. DQS Hellas is also an active member of
HellasCert, the Hellenic Association of Accredited Auditing and Certification Bodies of Greece. DQS is a member
of the European Quality Management Committee (EFQM)
and officially represents Germany at IQNet – International
Certification Network. Its main activity is to provide integrated certification, inspection and evaluation systems and
processes, aiming at enhancing the competitiveness of its
clients in both the Greek and the international market. With
over 2,500 international auditors and experts in virtually
every industry sector and operating in 130 countries, DQS
ensures a high level of expertise as well as consistency in
values and audit principles. Today, the service portfolio
of DQS Group comprises assessments and certifications
to more than 200 different standards, plus unique company-specific requirements.The outstanding customer loyalty
of 98% proves that customers see DQS as their preferred
partner.
DQS MISSION:
All members of the DQS Group strive towards one common goal: to contribute to the sustainable success of our
clients. The DQS representative at HeDa is Ms. Elisabeth
Deligiannaki - Mulder, who comes from Maastricht, the
Netherlands.
info

www.dqs.gr / info@dqs.gr

https://www.giveandfund.com/giveandfund/project/WWF-Move-For-Nature

Το ταξίδι του Πωλ Ευμορφίδη
με «συνοδοιπόρο» το WWF
Ελλάς με τελικό προορισμό
το Νεπάλ έληξε εξαιτίας της
πανδημίας του κορωνοϊού.

Paul Evmorfidis’s journey
to Nepal with WWF Greece
as a companion, ends due
to the coronavirus
pandemic.

Μετά από σχεδόν 2 συνεχείς μήνες ταξιδιού, ο Πωλ Ευμορφίδης
έφτασε στο Μουμπάι (Βομβάη) της Ινδίας, έχοντας περάσει από
6 χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Ινδία) κι έχοντας διανύσει συνολικά περίπου 6.000 χιλιόμετρα με
το ξύλινο ποδήλατό του.
Με «συνοδοιπόρο» την WWF Ελλάς και με κεντρικό σύνθημα
“Move for Nature: Challenge yourself- Save your planet” σκοπός
της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η αφύπνιση των πολιτών γύρω
από την κλιματική κρίση και την προστασία των δασών μας, αλλά
και η συγκέντρωση οικονομικών πόρων για την ενίσχυση του έργου του WWF Ελλάς.
Δυστυχώς, λόγω του Κορωνοϊού, η Ινδία έκλεισε τα σύνορα με
το Νεπάλ και το ίδιο το Νεπάλ έκλεισε το Everest. Ο Paul αποφάσισε άμεσα να πετάξει πίσω στην Ελλάδα ασφαλής.
Αυτές είναι πολύ ατυχείς περιστάσεις.
Η αποστολή στο Everest διεκόπη για φέτος.

After nearly two consecutive months of travel, Paul
Evmorfidis arrived in Mumbai, India, having passed
through 6 countries (Greece, Turkey, Georgia, Armenia,
Azerbaijan, India), and having traveled around 6000 kilometers in total, on his wooden bicycle.
With WWF Greece as a “companion” and with the motto
“Move for Nature: Challenge Yourself - Save Your Planet”,
the aim of this initiative was to raise awareness around
the climate crisis and the protection of our forests, as
well as fundraising to support the work of WWF Greece.
Unfortunately, due to the Coronavirus, India closed its
borders with Nepal, and Nepal itself closed down Everest. Paul immediately decided to fly safely back to
Greece.
These are very unfortunate circumstances.
The mission to Everest has been suspended for this year.
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Η Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία

12ο Ναυτιλιακό Συνέδριο

12th Maritime Conference

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του
12ου Ναυτιλιακού Συνεδρίου που συνδιοργάνωσαν το
Ινστιτούτο Ναυτιλιακής & Οικονομικής Στρατηγικής
και η εβδομαδιαία συνδρομητική εφημερίδα Maritime
Economies & στις 9 Ιανουαρίου 2020 στον συνεδριακό
χώρο του Πολεμικού Μουσείου.
Στην αρχή του συνεδρίου απεύθυναν χαιρετισμό οι :
Ιωάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής πολιτικής Νατάσα Πηλείδου, Cyprus Shipping Deputy
Minister to the President.
Το συνέδριο ξεκίνησε με την ομιλία του κεντρικού
ομιλητή capt. Δημήτρη Ματθαίου, CEO at Arcadia
Shipmanagement Co Ltd. & Aegean Bulk Co Inc.
Chairman at Green Award Foundation.
Το συνέδριο χωρίστηκε σε δύο μεγάλα session. Το πρώτο
session ασχολήθηκε με το κομμάτι της ναυτιλιακής χρηματοδότησης. Εκπρόσωποι από εισηγμένες ναυτιλιακές
εταιρίες στα διεθνή χρηματιστήρια αλλά και εκπρόσωποι
εταιρειών που δεν είναι εισηγμένες, κονταροχτυπήθηκαν
απέναντι στο δίλημμα “αν αξίζει σήμερα μία ναυτιλιακή
εταιρεία να είναι εισηγμένη ή όχι σε ένα μεγάλο χρηματιστήριο”.
Οι περιβαντολλογικοί κανονισμοί και οι νέες ρυθμίσεις
πάνω στα νέα καύσιμα απασχόλησαν επίσης τους εξαιρετικούς ομιλητές, βάζοντάς τους επιπλέον το δίλημμα
κατά πόσο ένας ναυλωτής ή ακόμα και ένας υποψήφιος
χρηματοδότης θα προτιμούσε μία εταιρεία με περιβαντολλογικές ευαισθησίες ή αν αυτό είναι άσχετο με το
θέμα της χρηματοδότησης.
Συντονιστής του session ήταν ο κ. Γιώργος Ξηραδάκης,
MD της XRTC

The work of the 12th Maritime Conference, co-organized
by the Institute of Maritime & Economic Strategy and the
weekly Maritime Economies newsletter, was completed
with great success on January 9, 2020 at the Conference
Space of the War Museum.
At the beginning of the conference, greetings were delivered by:
Ioannis Plakiotakis, Minister of Maritime Affairs & Insular Policy
Natasa Pileidou, Cyprus Shipping Deputy Minister to the
President
The conference began with the speech of keynote speaker
capt. Dimitris Matthaios, CEO at Arcadia Shipmanagement
Co Ltd. & Aegean Bulk Co Inc. Chairman at Green Award
Foundation.
The conference was split into two big sessions. The first session dealt with the issue of maritime financing. Representatives of companies listed on international stock exchange
but also representatives of companies that are not listed,
debated the subject of “whether a shipping company today
is worth listing in a large stock market or not”.
Environmental regulations and new measures on new fuels
were also matters of interest for the excellent speakers, facing them with the extra dilemma of whether a charterer or
even a prospective funder would prefer a company with environmental sensitivities, or whether it is irrelevant.
The coordinator of the session was Mr. George Xiradakis,
MD of XRTC.

The European
Green Deal

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί τη νέα αναThe European Green Deal is the new EU growth
πτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για μια δίκαιη και ευημεstrategy for a fair and prosperous society, based on
ρούσα κοινωνία, βασισμένη σε μία σύγχρονη, αποδοa modern, resource-efficient and competitive econτική αλλά και ανταγωνιστική οικονομία, η οποία έχει
ως βασικό στόχο την ανάδειξη της Ευρώπης ως την
omy, its overarching goal being to make Europe the
πρώτης κλιματικά ουδέτερης ηπείρου.
first climate-neutral continent.
Κύριοι άξονες της νέας στρατηγικής είναι η προσταThe new strategy’s vital pillars are there to protect,
σία, η διατήρηση και η ενίσχυση του φυσικού πλούτου της ΕΕ, η προστασία της υγείας και της ευημερίας
preserve and strengthen the EU’s natural wealth
των πολιτών από τους αυξανόμενους περιβαλλοντιwhile safeguarding citizen health and prosperity
κούς κινδύνους και από τις επιπτώσεις της κλιματικής
from ever-increasing environmental risks as well as
αλλαγής, διασφαλίζοντας πως η μετάβαση προς τη
from the repercussions of climate change, making
νέα τάξη πραγμάτων θα είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς.
sure the green transition is just and inΓια την επιτυχή υλοποίηση της Πράσινης
clusive for all.
Συμφωνίας είναι αναγκαίο να επανεξεSuccess now rests on reshaping every
ταστούν οι υφιστάμενες πολιτικές της
ΕΕ για την καθαρή ενέργεια σε όλους
EU policy area: industry, infrastructure,
τους τομείς της οικονομίας: βιομηχανία,
transport, agriculture, construction
υποδομές, μεταφορές, γεωργία, καταetc. In collaboration with the Member
σκευές κ.α. Σε συνεργασία με τα Κράτη
Μέλη, θα πρέπει επίσης να ενταθούν και
States, moreover, efforts must intensiοι προσπάθειες για τη διασφάλιση της
fy for a more effective enforcement of
αποτελεσματικής εφαρμογής των νέων
measures described in the new strateμέτρων – κατευθύνσεων που περιγράAlice
gy along with investments in the necφονται στη νέα στρατηγική, επενδύοCorovessi
ντας παράλληλα στον απαραίτητο ψηessary digital transformation but also
Managing
φιακό μετασχηματισμό αλλά και σε νέα
Director
in new tools. It is for that reason that
εργαλεία. Για το λόγο αυτό έχει δημοΙΝΖΕΒ
a roadmap of basic actions, supporting
σιευτεί ένας οδικός χάρτης υλοποίησης
των βασικών ενεργειών για την επίτευξη
της νέας στρατηγικής, όπως αυτή περιγράφεται στη νέα Πράσινη Συμφωνία.
Για να εφαρμοστεί η νέα αναπτυξιακή στρατηγική
απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις. Εκτιμάται πως οι
πρόσθετες ετήσιες επενδύσεις ύψους 260 εκ. ευρώ,
που είναι απαραίτητες, θα πρέπει να διατηρηθούν
διαχρονικά και απαιτούν την κινητοποίηση τόσο του
δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και, κατά συνέπεια, τη μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
παρουσιάσει ένα επενδυτικό σχέδιο για την αειφόρο
ανάπτυξη της Ευρώπης, το οποίο θα συμβάλει στην
εύρεση κεφαλαίων και στην κάλυψη των πρόσθετων
χρηματοδοτικών αναγκών.
To κύριο στοίχημα είναι κατά πόσον αυτό το μεγαλεπήβολο σχέδιο θα μπορέσει να υλοποιηθεί εντός των
χρονικών ορίων που έχουν τεθεί, ενώ το ακόμη μεγαλύτερο στοίχημα αφορά το κατά πόσον τα Κράτη
Μέλη είναι έτοιμα και εξοπλισμένα για να προσαρμοστούν άμεσα στα νέα δεδομένα.

the new strategy as set out in the new
Green Deal, has been published.
The new growth strategy will cost up to €260 billion of additional annual investments to meet existing targets, and the more ambitious plans will cost
more, therefore making it imperative that both the
private and public sector mobilise to help leverage
funds. For that reason the European Commission
will be presenting the Sustainable Europe Investment Plan to help find funds and to cater to additional financing needs.The big wager is to what extent this ambitious plan may be implemented within
the timeframes set and an even greater challenge is
whether the Member States are ready and prepared
to immediately adjust and adapt to the new circumstances.
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You Matter!
«Η Υγεία σας έχει σημασία»

«Your Health matters»

Με αίσθημα ευθύνης και έχοντας ως άμεση προτεραιότητα την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών, των πελατών μας και της κοινωνίας, όλοι εμείς
στην ΝΝ Ηellas, έχουμε υιοθετήσει μία σειρά προληπτικών
μέτρων με σκοπό την αποτροπή εξάπλωσης του COVID-19.
Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες της Πολιτείας και παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις, ώστε να προφυλάξουμε
την υγεία των ανθρώπων μας και των επισκεπτών μας.
Ως εκ τούτου, θα συνεχίσουμε εύρυθμα τη λειτουργία μας
μόνο τηλεφωνικά και με ψηφιακά μέσα μέχρι νεότερης
ενημέρωσης. Μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με
την NN Hellas στα τηλέφωνα 801 100 200 300 και 210 950
6000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nnhellas.gr.
Παράλληλα, είμαστε δίπλα σας για να απαντήσουμε στις
ερωτήσεις σας (www.nnhellas.gr) σχετικά με την κάλυψη
που σας προσφέρουν τα προγράμματα μας.
Θα συνεχίσουμε να «Νοιαζόμαστε», να «Είμαστε Ξεκάθαροι» απέναντι σας και «Δεσμευόμαστε» να σας εξυπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

With a sense of responsibility and having as a priority the protection and safety of our employees, our
partners, our customers and the society, we at NN
Hellas have adopted a series of preventive measures
to avoid the spread of COVID-19.
We adhere to the instructions of the State and we
constantly monitor developments, in order to protect the health of our people and our visitors.
Therefore, we will continue to smoothly operate only
by telephone and digital media until further notice.
You can contact NN Hellas directly by calling at 801
100 200 300 and 210 950 6000 or via e-mail at info@
nnhellas.gr.
Moreover, we are here to answer your questions
(www.nnhellas.gr) regarding the coverage provided
by our insurance programmes.
We will continue to “Care”, to be “Clear” towards
you and we “Commit ” to serve you in the best way
possible.

INTERAMERICAN
Άμεση Βοήθεια σε 531.327
περιστατικά κατά το 2019
• 10,7% αύξηση της ζήτησης Υπηρεσιών Βοήθειας
• 32,9 εκατ. η παραγωγή ασφαλίστρων, αυξημένη κατά
3,8%
Τη διαφορετικότητα της INTERAMERICAN υπογραμμίζουν
οι υπηρεσίες Βοήθειας που παρέχει ο οργανισμός στους
δύο σημαντικούς τομείς άμεσης υποστήριξης, την οδική
μετακίνηση και την ια τρική/υγειονομική βοήθεια. Η εταιρεία, το 2019, διαχειρίστηκε συνολικά και στους δύο τομείς
531.327 περιστατικά, καταγράφοντας σημαντική αύξηση
παροχής υπηρεσιών κατά 10,7% έναντι του 2018 (479.856
περιστατικά).
Σε βάθος πενταετίας (2015-2019), οι υπηρεσίες έχουν αυξηθεί κατά 16,1% σηματοδοτώντας την έντονη ζήτηση της
σχετικής κάλυψης. Η ηγετική θέση της INTERAMERICAN
στους τομείς Βοήθειας παραμένει σταθερή, με συνολική
παραγωγή μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων €32,9
εκατ. έναντι €31,7 εκατ. το 2018. Η εταιρεία παρουσιάζει υψηλότερο από τα διεθνή standards δείκτη NPS (Net
Promoter Score), ο οποίος εκφράζει κυρίως την ικανοποίηση και την πρόθεση σύστασης σε τρίτους από εξυπηρετηθέντες πελάτες. Ο δείκτης NPS, στο κλείσιμο της
περασμένης χρονιάς, ανήλθε στο 74 για την Οδική και στο
61 για την Άμεση Ιατρική Βοήθεια.
Πέρυσι, με υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας υποστηρίχθηκαν
συνολικά 494.827 περιπτώσεις. Ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης είναι 38 λεπτά από τη στιγμή της κλήσης (εντός
αστικών περιοχών). Οι υπηρεσίες Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας, μέσω της Γραμμής Υγείας 1010, ανταποκρίθηκαν
συνολικά σε 36.500 κλήσεις. Η εταιρεία πραγματοποίησε
149 διακομιδές ασθενών ή τραυματιών σε κρίσιμα περιστατικά με ελικόπτερο και αεροπλάνο, ενώ οι διακομιδές
με ασθενοφόρο του εταιρικού στόλου έφθασαν τις 5.748.

531,327 assistance requests
handled in 2019
• A 10.7 % rise in demand for Direc t & E mergency
A ssistance ser vices
• €3 2 .9 million in premium produc tion , an in crease of 3 . 8%
INTER AMERICAN st ands apar t through it s ser vices in t wo emergency assist ance areas , roadside
and health/medic al assist ance. In 2019 it ac tually
handled 531, 3 2 7 incident s in both areas , therefore
increasing it s ser vice provision rate by 10.7 % compared to 2018 , when incident s tot alled 47 9, 856.
Over a 5 -year period (2015 -2019) it s provision of
such ser vices increased by 16 .1% , indic ating a
steep rise in demand. INTER AMERICAN ’s leadership st atus in providing emergency roadside and
medic al assist ance ser vices was unchanged as it s
gross writ ten premium (GWP) climbed to €3 2 .9
million in 2019 from €31 .7 million in 2018 . It s Net
Promoter Score (NPS), an international st andard
reflec ting customer satisfac tion and intent to refer
the company to others increased as well: at the
end of last year it s was 74 for Roadside Assist ance
and 61 for Emergency Health Ser vices .
Over the past year, Roadside Assist ance involved
494 , 82 7 incident s , with an average response time
of 3 8 minutes from the moment the c all was re ceived (within urban areas), Emergency Medic al
and Health Assist ance ser vices were provided to a
tot al number of 3 6 , 500 c ases who had dialed 1010
whereas 149 sick or critic ally injured patient s were
airlif ted and corporate ambulances dealt with the
transpor t ation of 5748 c ases .

Διαφημιστείτε στο H.B.R.

Advertise your business with H.B.R.

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

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

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείστε / for more details please contact: heda@otenet.gr

This edition is supported by:
AB VASSILOPOULOS, ABN AMRO BANK, ΑΤΗΕΝΙΑΝ BREWERY, CARGLASS, CORAL, FRIESLANDCAMPINA, INTERAMERICAN
(ACHMEA), NN HELLAS, PHILIPS, UNILEVER & DOGUS HELLAS

LOYALTY CLUB OF HEDA MEMBER TO MEMBER OFFERS
All HEDA members have the opportunity to offer their services or products, at special members’ rates, to other members of the Association.
The offers will be posted on the «Loyalty» page of our website: Loyalty Club Of Heda.
heda@otenet.gr, http://www.heda.com.gr | Facebook: www.facebook.com/hellenic.dutch.association
Become A Member: http://www.heda.com.gr/members/become-a-member

