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ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΕΟΥΛ 
 

 

Απολογισμός Επιχειρηματικής Αποστολής Gateway to Korea  

Organic Food and Drinks 

 
Έλαβε χώρα στην Σεούλ από 26 έως 30 Νοεμβρίου τ.ε. η καθιερωμένη πλέον ευρωπαϊκή 

επιχειρηματική αποστολή Gateway to Korea με αντικείμενο τα οργανικά τρόφιμα και ποτά. Συμμετείχαν 

46 εταιρείες από 18 χώρες, εκ των οποίων τρεις (3) ελληνικές, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λέσβου 

ΛΕΣΕΛ (www.lesel.eu, οργανικό ελαιόλαδο), FERRÓ (www.ferro.gr, οργανικά μπισκότα) και GEODI 

S.A. (www.geodinet.gr, οργανικές μαρμελάδες και αλοιφές/spreads). 

  Όλες οι εταιρείες έμειναν πολύ ικανοποιημένες τόσο από την συνολική οργάνωση όσο και από τον 

αριθμό των επιχειρηματικών συναντήσεων. Το Γραφείο μας συνεισέφερε προσφέροντας πληροφορίες και 

διευκρινήσεις για την εδώ αγορά, βοηθώντας στην αποστολή και εκτελωνισμό των δειγμάτων, καθώς και 

προγραμματίζοντας επιπλέον εστιασμένες επιχειρηματικές συναντήσεις. Οι ελληνικές εταιρείες 

συμφώνησαν ότι η εδώ επίσκεψή τους, στο πλαίσιο της εν θέματι επιχειρηματικής αποστολής, τους έδωσε 

μια εξαιρετική δυνατότητα να διερευνήσουν ουσιαστικά την αγορά της Νοτίου Κορέας και δημιούργησε 

ισχυρές βάσεις μελλοντικών συνεργασιών, τις οποίες το Γραφείο μας ανέλαβε να παρακολουθεί για να 

δοθεί η απαραίτητη συνέχεια. 

Επισημαίνουμε ότι το νόημα των αποστολών αυτών είναι κυρίως η ενίσχυση μικρομεσαίων 

εταιρειών από τις μικρότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες είναι από πολλές απόψεις δυσκολότερο να 

προσεγγίσουν μόνες τους μια αγορά όπως αυτή της Νοτίου Κορέας. Αντίθετα, παρατηρήθηκε και φέτος το 

φαινόμενο συμμετοχής οκτώ εταιρειών από τη Γαλλία, οκτώ από την Ισπανία, πέντε από την Γαλλία και 

τεσσάρων από την Γερμανία. 

Συνιστούμε λοιπόν ιδιαίτερα στις ελληνικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν με μεγαλύτερους 

αριθμούς στις ετήσιες επιχειρηματικές αποστολές οργανικών τροφίμων και ποτών Gateway to Korea, 

καθώς η προσφερόμενη υπηρεσία είναι εξαιρετικά υψηλής ποιότητας σε σχέση με το κόστος. 

Υπενθυμίζουμε ότι, εκτός από το σύνολο της οργανωτικής ευθύνης, η Ε.Ε. συγχρηματοδοτεί τη συμμετοχή 

στη δράση αυτή με το 100% του κόστους διαμονής, μέχρι το ποσό των 1.000 ευρώ, καθώς και το 80% του 

κόστους διερμηνείας και παραγωγής προωθητικού υλικού στην κορεατική γλώσσα, ξανά μέχρι το ποσό 

http://www.lesel.eu/
http://www.ferro.gr/
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των 1.000 ευρώ. Οι συμμετέχουσες εταιρείες καλύπτουν εξ ιδίων ουσιαστικά μόνο το κόστος του 

αεροπορικού εισιτηρίου.  

Η προσεχής αποστολή Gateway to Korea Organic Food and Drinks θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 

8 Νοεμβρίου 2019 και οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 

14 Ιουνίου του προσεχούς έτους μέσω του συνδέσμου https://www.eu-gateway.eu/business-

missions/missions-calendar/organic-food-beverage-korea-0.  

Ταυτόχρονα, οι ελληνικές εταιρείες, μπορούν και θα πρέπει να χρησιμοποιούν επιπλέον και τις 

υπηρεσίες του Γραφείου μας, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, προκειμένου να επιτύχουν ουσιαστικότερο και 

διαρκέστερο αποτέλεσμα. 

 

Ο Προϊστάμενος 

 
Κωνσταντίνος Δίκαρος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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