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Παρουσίαση του Οργανισμού Enterprise Greece και των δυνατοτήτων που
προσφέρει για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, στο ΒΕΠ.
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά,
την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017, Αίθουσα Συνεδριάσεωντου Β.Ε.Π., για την παρουσίαση τουΟργανισμού
EnterpriseGreece, αρμόδιου φορέα για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση
εξαγωγών, με στόχο την προβολή της χώρας μας, ως σημαντικού στρατηγικού εταίρου παγκοσμίως.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Προέδρου του ΒιοτεχνικούΕπιμελητηρίου Πειραιά κου
Ανδριανού Μιχάλαρου, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τον Οργανισμό Enterprise Greeceγια τη
συνεργασία, τόνισε την σημασία των εξαγωγών και ότι η επιλογή της ιδανικής στρατηγικής
εξωστρέφειας είναι γεγονός μείζονος σημασίας για τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν
στον ανταγωνισμό στις νέες αγορές.
Ο Πρόεδρος Οργανισμού Enterprise Greece κος Χρήστος Στάικος, ο οποίος λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων δεν ήταν δυνατόν να παρευρεθεί στην εκδήλωση, απηύθυνε χαιρετισμό, στον οποίο
μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Ο Οργανισμός Enterprise (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο
αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
για την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως
ιδανικό επενδυτικό προορισμό και να προωθεί ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες της χώρας μας.
Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας προϋποθέτει την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών
επιχειρήσεων σε όλους τους παραγωγικούς τομείς και κλάδους, που η χώρα μας παρουσιάζει
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μαζί με τον πολλαπλασιασμό των άμεσων επενδύσεων.
Ο Οργανισμός αποσκοπώντας στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς
αγορές, στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν νέες αγορές και να εντοπίσουν νέους
εταίρους, αυξάνοντας έτσι την εξαγωγική βάση της χώρας αλλά και την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων.»
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κος Μανώλης Δανιήλ, Διευθυντής Διεθνών Εκθέσεων Δομικών,
Βιομηχανικών και Καταναλωτικών Προϊόντων και παρουσίασε τις Ελληνικές εξαγωγές των κλάδων
δομικών, βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων καθώς και την Ελληνική συμμετοχή σε
Διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού. Μεταξύ άλλων τόνισε τον ρόλο του Οργανισμού Enterprise
Greeceκαι τις δυνατότητες που παρέχει στις επιχειρήσεις, όπως χρηματοδότηση από 45% έως 50%
της συμμετοχής τους σε Διεθνείς Εκθέσεις.
Ακολούθησε παρουσίαση του Κλάδου Τροφίμων και Ποτών από τον κ. Αντώνη Γραβάνη, Αν. Διευθυντή
Αγροτικών Προϊόντων, Τροφίμων και Ποτών, ο οποίος επεσήμανε ότι τα νέα είναι θετικά για τις
ελληνικές εξαγωγές καθώς έχουν αυξηθεί, παρά την οικονομική κρίση στην χώρα. Τόνισε ότι σκοπός
του Οργανισμού, για τον συγκεκριμένο κλάδο, είναι να δημιουργήσει ένα Ελληνικό brand name στις
διεθνείς αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο μιας σειράς πρωτοβουλιών του ΒΕΠ για την ενίσχυση
και την τόνωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μελών του,
παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) κ.
Θρασύβουλος Καλογρίδης, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, κ. Ελευθέριος
Κεχαγιόγλου, Σύμβουλοι και πολλοί επιχειρηματίες μέλη του Επιμελητηρίου.
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