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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ IMEX 2020,  

12-13.02.2020, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 

 

Πραγματοποιήθηκε η 18η έκδοση της Διεθνούς έκθεσης για το εξωτερικό εμπόριο IMEX 2020 

(Impulso Exterior) μεταξύ 12 και 13 Φεβρουαρίου τ.έ. στο Δημαρχείο της Μαδρίτης, το Παλάτι 

Cibeles. Η έκθεση διοργανώθηκε από το ειδικευμένο σε θέματα διεθνούς εμπορίου, κλαδικό 

έντυπο Moneda Única, υπό την αιγίδα της Κοινότητας της Μαδρίτης, του Δημαρχείου της 

Μαδρίτης, του ICEX (ομόλογος κρατικός οργανισμός του Enterprise Greece για την προώθηση 

του εξωτερικού εμπορίου και επενδύσεων της Ισπανίας) και της CESCE (ομόλογος οργανισμός 

του ΟΑΕΠ για την ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων). Συμμετείχαν 59 ισπανικές και ξένες 

εταιρίες-εκθέτες, θεσμικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι διπλωματικών αρχών, 

κλαδικοί φορείς και Επιμελητήρια από 52 χώρες, που καταλάμβαναν με περίπτερα τον κύριο 

εκθεσιακό χώρο 2.800 τ.μ., με σκοπό την προώθηση της διεθνοποίησης και των επενδύσεων στις 

διεθνείς αγορές, μέσω επιχειρηματικών συναντήσεων B2B, ενώ, παράλληλα, διεξήχθησαν ομιλίες 

και εξειδικευμένα σεμινάρια σε επιμέρους αίθουσες. Εκτιμάται από τους διοργανωτές ότι ο 

συνολικός αριθμός των επαγγελματιών που συμμετείχαν ανήλθε στους 2.470.  

Στις εισηγήσεις για την επίσημη έναρξη της έκθεσης συμμετείχαν η κα. Begoña Villacís Sánchez, 

Αντιδήμαρχος του Δήμου της Μαδρίτης, ο κ. Manuel Giménez Rasero, Σύμβουλος Οικονομίας, 

Απασχόλησης και Ανταγωνιστικότητας της Κοινότητας της Μαδρίτης, η κα. María Peña Mateos, 

Διευθύνουσα Σύμβουλος του ICEX και ο κ. Jaime Ussía Muñoz-Seca, Πρόεδρος της έκθεσης 

IMEX. Ακόμη, ομιλία στη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα την οικονομική νοημοσύνη 

ως στρατηγική για την ανάπτυξη των διεθνών επιχειρήσεων, πραγματοποίησε ο κ. José Luis 

Martínez-Almeida Navasqüés, Δήμαρχος της Μαδρίτης.  

Επιπλέον, τα υπόλοιπα σεμινάρια είχαν θεματικές όπως: προτάσεις υποστήριξης της 

διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη του ισπανικού τομέα γεωργικών προϊόντων, τα 

βασικά ζητήματα των διεθνών συμβάσεων και οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της 

διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Στα επιμέρους περίπτερα, έλαβαν χώρα ομιλίες από ειδήμονες 

του κλάδου του διεθνούς εμπορίου και της εξαγωγικής στρατηγικής των επιχειρήσεων και εταιρίες, 

όπως η DHL, ο όμιλος AliExpress Ισπανίας, η τράπεζα Santander, η Innova Digital Export και η 

Chubb Insurance. 

Το Γραφείο μας συμμετείχε φέτος για πρώτη φορά στην εν λόγω έκθεση, ανταποκρινόμενο σε 

πρόσφατη ενημέρωση του φορέα διοργάνωσης καθώς και σε πρόσκληση του Ισπανο – 

Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, που είχε εξασφαλίσει δωρεάν περίπτερο στον εκθεσιακό 

χώρο. Διεξήχθησαν ορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις και δόθηκαν όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες σε δυνητικούς επενδυτές και εταιρίες που ενδιαφέρονται καταρχήν να αναπτύξουν 

τη δραστηριοποίησή τους στη χώρα μας, κυρίως από τους ακόλουθους τομείς: η βιομηχανία 
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κρέατος και αλλαντικών, τροφίμων (κακάο), τουρισμού, τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού 

(ανεύρεσης επαγγελματιών στελεχών επιχειρήσεων).  

Η έκθεση αποτιμάται θετικά ως πλατφόρμα θεσμικής και επιχειρηματικής δικτύωσης, που 

διεξάγεται σε ετήσια βάση και ουσιαστικά αποτελεί μία καλή ευκαιρία προβολής εκάστης 

συμμετέχουσας χώρας για τους τομείς που επιθυμεί να αναδείξει, στο πλαίσιο της 

διεθνοποιημένης οικονομίας και στα πρότυπα της αειφόρου ανάπτυξης. 
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