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Διεθνής Έκθεση “FHA Food & Beverage και Prowine Asia” στη 

Σιγκαπούρη 

Το διάστημα 5-8 Σεπτεμβρίου 2022, και μετά από δύο χρόνια, πραγματοποιήθηκε 

στη Σιγκαπούρη,  η Διεθνής Έκθεση “Food and Hotel Asia/ Food & Beverage και 

Prowine Asia”. Η εν λόγω έκθεση αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση του κλάδου 

τροφίμων  και ποτών στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας και Ανατολικής Ασίας. 

Στο πλαίσιο της προώθησης των ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων, η 

Αντιπροσωπεία της Ε.Ε προχώρησε στη δημιουργία περιπτέρου. Σε ό,τι αφορά στην 

Ελλάδα, παραγωγοί από τους συνεταιρισμούς της Νάουσας και της Σάμου 

παρουσίασαν στο καταναλωτικό κοινό της Σιγκαπούρης τα ελληνικά κρασιά στο 

Ευρωπαϊκό Οινικό Περίπτερο. 

Συμμετείχαν επίσης με περίπτερα 13 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δανία, 

Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία, Πολωνία, Γερμανία, Σουηδία, 

Φινλανδία, Πορτογαλία και Κύπρος).  

Γραφείο ΟΕΥ Σιγκαπούρης 

 

 

  Δράση προώθησης ελληνικών προϊόντων στην Κίνα 

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου τα εγκαίνια  του φεστιβάλ 

προώθησης ευρωπαϊκών τροφίμων και οίνου 2022 “Food Joy” στο εμπορικό κέντρο 

GT Land Spring Plaza στην πόλη Γκουανγκζού. Η ελληνική παρουσία στο φεστιβάλ 

αποτελούνταν από τρία περίπτερα με προϊόντα Ελλήνων εισαγωγέων (οίνος, ζύθος 

και αποστάγματα, ελαιόλαδο και συσκευασμένα τρόφιμα). 

Στο φεστιβάλ υπήρχε προβολή οπτικοακουστικού υλικού του ΕΟΤ σε περίοπτη 

θέση.  



 

 

 

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων του φεστιβάλ έλαβε χώρα 

προώθηση των ελληνικών προϊόντων μέσω διαδικτυακής ζωντανής μετάδοσης (live-

streaming). 

Το φεστιβάλ Food Joy πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 4-9/9/2022. 

Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Γκουανγκζού 

Εξαιρέσεις στους περιορισμούς για εισαγωγές προϊόντων στη 

Λευκορωσία 

Έπειτα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της 

Λευκορωσίας υπ’αριθμ. 562/30.08.2022, εξαιρούνται από την απαγόρευση εισαγωγής 

στη Λευκορωσία οι κλημεντίνες, το ακτινίδιο, το κινεζικό λάχανο και το σέλινο που 

προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, τις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά, τη Νορβηγία, την Αλβανία, την Ισλανδία, τη 

Βόρεια Μακεδονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Μαυροβούνιο και την Ελβετία. 

Υπενθυμίζεται ότι το υπ’ αριθμ. 700 διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου της 

Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, που τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2022, απαγόρευε τις 

εισαγωγές τροφίμων (νωπά κρέατα, γαλακτοκομικά, φρούτα, λαχανικά, λίπη, 

προϊόντα ζαχαροπλαστικής, αλλαντικά, αλάτι κ.α.) ως αντίμετρο στις δυτικές 

κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη χώρα. 

Πλέον, από τη λίστα των απαγορευμένων εμπορευμάτων προς εισαγωγή, έχουν 

εξαιρεθεί και οι σπόροι λαχανικών, το αλάτι, τα όσπρια και ορισμένα φρούτα και 

λαχανικά. 

Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα εξαιτίας του αρχικού διατάγματος είχε σταματήσει να 

εξάγει ορισμένα φρούτα στη Λευκορωσία (φράουλες, ροδάκινα, ακτινίδια, 

κλημεντίνες, πορτοκάλια, λεμόνια, βερίκοκα, δαμάσκηνα). 

 Γραφείο ΟΕΥ  Μόσχας  



 

 

 

 

Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις στο Μιλάνο  

 

Το διάστημα 16-22 Σεπτεμβρίου διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις της FIERA 

MILANO (RHO) στην Ιταλία οι ακόλουθες Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις: 

 Η Διεθνής Έκθεση Μόδας και Αξεσουάρ- HOMI Fashion & Jewels (16-

19.09.2022), της οποίας η φετινή διοργάνωση έφτασε τους 420 εκθέτες, από 

τους οποίους 19 από την Ελλάδα. Η Enterprise Greece οργάνωσε την παρουσία  

17 ελληνικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή σε κοινό εκθεσιακό περίπτερο. 

 Η 94η Διεθνής Έκθεση Υποδημάτων – MICAM (18-20.09.2022), όπου η 

ελληνική παρουσία αποτελούνταν από 13 εταιρείες υποδημάτων, εκ των 

οποίων  οι 11 οργανώθηκαν με την στήριξη της Enterprise Greece.   

Η κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. 

της Enterprise Greece, επισκέφθηκε τα ελληνικά περίπτερα των δύο ανωτέρων 

εκθέσεων, αναφέρθηκε στη δυναμική που φέρει ο κλάδος της Μόδας (Ένδυση- 

Υπόδηση- Κόσμημα) και τη μεγάλη σημασία που προσδίδει η Enterprise Greece 

στη προβολή των εξαγωγικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων του εν λόγω τομέα.  

Όπως τόνισε η κα Π. Καμπούρογλου, Γενική Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄, Προϊσταμένη 

του Γραφείου ΟΕΥ Μιλάνου, οι ελληνικές συμμετοχές στις εκθέσεις HOMI 

FASHION & JEWELS και MICAM Milano, αποτέλεσαν σημαντικό βήμα 

εξωστρέφειας για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας μας. 

 Επίσης στην 123η Διεθνή Έκθεση Δερμάτινων Ειδών MIPEL (18-20.09.2022) και 

στη Διεθνή Έκθεση Δερμάτων LINEAPELLE (20-22.09.2022) υπήρξε 

συμμετοχή και από Ελλάδα.  

Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου



 

 

 

 

 Νέες προοπτικές για τις εξαγωγές του ελληνικού κρασιού στον Καναδά  

 

Το διάστημα 9-19 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία επίσκεψη ηγετικού 

κλιμακίου του “Liquor Control  Board of Ontario (LCBO)” στην Αθήνα, τη 

Θεσσαλονίκη και σε σημαντικές οινικές περιοχές. Η εν λόγω επίσκεψη 

διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης 

Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) και την στήριξη της Enterprise Greece. 

Αναφορικά με το πρόγραμμα της επίσκεψης, το κλιμάκιο παρευρέθηκε σε 

εκδηλώσεις και συναντήσεις, με ειδικές γευστικές δοκιμές, στις οποίες συμμετείχαν 

70 οινοποιεία, με περισσότερες από 300 ετικέτες. 

Ο κος Κωνσταντίνος Ευσταθίου, πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ, δήλωσε ότι με την επίσκεψη 

αυτή αναμένεται να αυξηθούν οι εξαγωγικές προσδοκίες για την καναδική αγορά 

και πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες για προώθηση του ελληνικού κρασιού στις ξένες 

αγορές θα συνεχιστούν με συστηματικό τρόπο και συνέπεια.  

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Enterprise 

Greece, κα. Αλεξανδροπούλου επισήμανε αναφορικά με την καναδική αγορά το 

εξαιρετικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει για τα ελληνικά προϊόντα διατροφής και τα 

μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης του ελληνικού οίνου. Επιπλέον, δήλωσε ότι η 

Enterprise Greece θα συνεχίσει να στηρίζει αντίστοιχες δράσεις προώθησης 

προϊόντων ελληνικού οίνου, σε συνεργασία με την ΕΔΟΑΟ και το Γραφείο ΟΕΥ στο 

Τορόντο. 

Σημειώνεται ότι ο Καναδάς αποτελεί την 3η μεγαλύτερη αγορά ελληνικών οίνων 

μετά από Γερμανία και ΗΠΑ. 

Γραφείο ΟΕΥ Τορόντο 



 

 

 

 

Συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε διεθνείς εκθέσεις μόδας-

κοσμήματος στη Μαδρίτη 

 

Το διάστημα 15-18 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν στο Διεθνές Εκθεσιακό 

Κέντρο της Μαδρίτης οι διεθνείς εκθέσεις ενδύματος, κοσμήματος και αξεσουάρ 

MOMAD, BISUTEX, MADRID-JOYA και INTERGIFT. Στις εν λόγω εκθέσεις 

συμμετείχαν 16 ελληνικές επιχειρήσεις, 15 εκ των οποίων κινητοποιήθηκαν μέσω 

του Συνδέσμου Πλεκτικής-Έτοιμου Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ). Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

είχε συνδράμει τις επιχειρήσεις αποστέλλοντας πληροφοριακό υλικό σχετικά με την 

αγορά της Ισπανίας καθώς και κατάλογο μεταφραστών για τις ανάγκες των 

περιπτέρων τους, ενώ επισκέφθηκε και τα μεμονωμένα εκθεσιακά περίπτερα. Οι 

ελληνικές επιχειρήσεις εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή τους, 

στις εν λόγω Εκθέσεις, προσβλέποντας, μελλοντικά, σε ανάλογη παρουσία μέσω 

συμμετοχής τους σε ενιαίο ελληνικό περίπτερο. 

Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

 

Επιχειρηματική αποστολή Ελληνο-γερμανικού Επιμελητηρίου στη Ν. 

Υόρκη 

Στα πλαίσια επιχειρηματικής αποστολής πραγματοποιήθηκαν στις 26.09.2022 

επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B Meetings), μεταξύ τεσσάρων (4)ελληνικών 

επιχειρήσεων με αντίστοιχες αμερικάνικες εταιρείες, στους χώρους του Γραφείου 

ΟΕΥ Νέας Υόρκης. 

Οι συναντήσεις διοργανώθηκαν από το Ελληνο-γερμανικό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο και έλαβαν μέρος από ελληνικής πλευράς εταιρείες από 

τον κλάδο δομικών υλικών και από τον κλάδο τροφίμων και ποτών. 



 

 

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Ν. Υόρκης συνέδραμε στη διοργάνωση της επιχειρηματικής 

αποστολής ενημερώνοντας το σύνολο των επιχειρηματικών επαφών του Γραφείου 

στους αντίστοιχους κλάδους, ενώ παράλληλα κατάρτισε το πρόγραμμα των Β2Β 

επαφών και διαμόρφωσε το χώρο διεξαγωγής των συναντήσεων.  

Γραφείο ΟΕΥ Ν. Υόρκης 

 

Διεθνής Έκθεση “Kind & Jugend” στην Κολωνία 

 

Το διάστημα 08-10.09.2022 πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Έκθεση βρεφικών και 

παιδικών ειδών “Kind & Jugend” στην Κολωνία. Στην φετινή έκθεση συμμετείχαν 

484 εκθέτες από 38 χώρες, εκ των οποίων οι 429 προέρχονταν από χώρες του 

εξωτερικού (με συμμετοχή δύο εταιρειών από Ελλάδα).  

Η Έκθεση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες του είδους της με παγκόσμια 

αναγνώριση και τη φετινή χρονιά  προσέλκυσε 10.000 επισκέπτες από 103 χώρες. Ο 

μεγάλος αριθμός επισκεπτών καθιστά την Έκθεση ως σημαντικό μέσο δικτύωσης 

και σύναψης συνεργασιών.  

Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων προήλθε από την Ευρώπη, ενώ 

υπήρχε σημαντική παρουσία επισκεπτών από Τουρκία, Βόρεια Αμερική, Αυστραλία, 

Μέση Ανατολή και Ασία. 

Γραφείο ΟΕΥ Ντύσσελντορφ 

 

 

 

 



 

 

 

 

Συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στη Διεθνή Έκθεση “AgroMashov 2022” 

στα Ιεροσόλυμα 

 

Το διάστημα 05-07.09.2022 πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Έκθεση τροφίμων και 

αγροτικών προϊόντων AgroMashov 2022 στα Ιεροσόλυμα. 

Στην εν λόγω Έκθεση συμμετείχαν πέντε-5 ελληνικές εταιρείες, οι οποίες είχαν 

ενταχθεί στο πρόγραμμα GoInt (μέσω του προγράμματος INTERREG). Επιπλέον, 

εκπρόσωποι από το Ελληνο-γερμανικό και το Ελληνο-ιταλικό Επιμελητήριο 

συνόδευσαν την ελληνική αποστολή. 

Τo Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ συνέδραμε στον εντοπισμό δυνητικά ενδιαφερόμενων 

ισραηλινών εισαγωγικών επιχειρήσεων και την ενημέρωση των ελλήνων εκθετών 

για τις ιδιαιτερότητες της εγχώριας αγοράς. 

Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ 

 

Διεθνές Συνέδριο αιολικής ενέργειας “WindEnergy Hamburg 2022” 

 

Το διάστημα 27-30.09.2022 διεξήχθη στο Αμβούργο το Διεθνές Συνέδριο 

“WindEnergy Humburg 2022” για την αιολική ενέργεια, στο οποίο συμμετείχε η 

Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου – Enterprise Greece. 

 Η εν λόγω εκδήλωση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παγκόσμιας κλίμακας 

Εκθέσεις στον κλάδο της αιολικής ενέργειας, καθώς συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό 

κλαδικών εκθετών και επισκεπτών. Σημειώνεται ότι στη φετινή διοργάνωση, 



 

 

 

έλαβαν μέρος περισσότεροι από 1.400 εκθέτες, παρευρέθηκαν περί τους 30.000 

επισκέπτες ενώ συμμετείχαν και έξι-6 ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες. 

Στο πλαίσιο προώθησης των επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρει η Ελλάδα, στον 

κλάδο της αιολικής ενέργειας, αποστολή της Enterprise Greece μετέβη στην Έκθεση 

και πραγματοποίησε 22 επιχειρηματικές συναντήσεις με εξωστρεφείς εταιρείες του 

χώρου, στις οποίες οι εκπρόσωποι των ξένων εταιρειών ενημερώθηκαν για τις 

πρόσφατες ρυθμιστικές εξελίξεις και την ευρύτητα των επενδυτικών δυνατοτήτων 

που παρουσιάζει η Ελλάδα, εξελισσόμενη σε έναν περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, 

συγκεντρώνοντας το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον. 

Enterprise Greece 


