
Εκτίμηση για τον αντίκτυπο που θα έχει η εκλογή του Τραμπ στην Σουη-

δική Οικονομία. 

Αβέβαιος χαρακτηρίζεται ο αντίκτυπος στην Σουηδική Οικονομία από την 

εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεσης της τράπε-

ζας SEB, το 2017 αναμένεται να είναι μια πιο συναρπαστική χρονιά από οικο-

νομική σκοπιά. Πιθανόν να υπάρχει μια νέα ελπίδα για οικονομική ανάπτυξη. 

Η πρόγνωση της SEB επιβεβαιώνει ισχυρότερη, αλλά όχι  εντυπωσιακή, πα-

γκόσμια οικονομική επέκταση, η οποία παρεμποδίζεται από παράγοντες όπως 

η άνιση κατανομή του πλούτου και το μεγάλο χρέος. Στη Σουηδία, οι εγχώριοι 

πόλοι ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής κατοικιών και της 

κατανάλωσης του δημοσίου τομέα, σε συνδυασμό με κάπως ισχυρότερες εξα-

γωγές αναμένεται να  οδηγήσουν σε συνεχιζόμενη ισχυρή ανάπτυξη και το 

2017. Ταυτόχρονα η Riksbank έχει ολοκληρώσει  τις μειώσεις-  κλειδί  των 

επιτοκίων της, ωστόσο θα αγοράζει τίτλους του Δημοσίου για λίγο ακόμη και-

ρό. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 Brexit : νέες επενδυτικές ευκαιρίες για τη Σουηδία 

Σύμφωνα με την έκθεση μπορεί να υπάρξουν νέες ευκαιρίες για επενδύσεις 

στη Σουηδία, από επενδυτές που θα αποχωρήσουν από το Ηνωμένο Βασίλειο 

και θα αναζητήσουν νέες αγορές στην ΕΕ. Η έκθεσε διατείνεται ότι στη Σουη-

δία. το ελκυστικό κλίμα για τις ξένες επενδύσεις, τα clusters υψηλής τεχνολο-

γίας, το  ελκυστικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας θα συμβάλλουν προς αυτή 

την κατεύθυνση.  Η ανάλυση δείχνει ότι το 15 % των εταιρειών μπορεί να μει-

ώσει τις επενδύσεις τους στη Βρετανία μετά την έξοδο από την ΕΕ. Περισσό-

τερα από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η θέση του Λονδίνου 

ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου θα αποδυναμωθεί από το Brexit. Η 

έκθεση αναδεικνύει επίσης ότι στη Σουηδία, για μια περίοδο δέκα ετών και 

άνω, οι άμεσες επενδύσεις αυξάνονται σταθερά. Η Ann Linde, Υπουργός Ε-

μπορίου και ΕΕ της Σουηδίας, δηλώνει ότι  την πρόθεση της να επιδείξει με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο τι έχει να προσφέρει η Σουηδία σε αυτόν τον το-

μέα.  Επίσης ο Υπουργός Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Mikael Dam-

berg σχολίασε σχετικά με την μελέτη, ότι η Σουηδία είναι μια ελκυστική χώρα 

και έχει καλές πιθανότητες να προσελκύσει επενδύσεις που δημιουργούν νέες 

εργασίες και απασχόληση.  



Η Σουηδία δεύτερη χώρα στον κόσμο στην 

καινοτομία-Συνεχής ανάπτυξη των start-up.  

Σύμφωνα με τον ετήσιο δείκτη Global Innova-

tion Index (GII), η Σουηδία κατατάσσεται στην 

δεύτερη θέση της πιο καινοτομικής οικονομία 

στον κόσμο, μετά την Ελβετία. Ως προς την ανά-

πτυξη νέων εταιρειών (start-up), παρατηρήθηκε 

μεγάλη αύξηση των διεθνών επενδύσεων που 

κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανέρχονται σε 

συνολικά $ 1,2 δις. δολάρια, σε σύγκριση με το 

έτος 2015 που ανήλθαν σε $ 892 εκατ. δολάρια. 

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του φορέα Invest 

Stockholm αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη εισ-

ροή επενδύσεων το επόμενο έτος. Πίσω από του 

αριθμούς, βρίσκονται καινοτομικές εταιρείες 

στον τομέα της χρηματοδοτικής τεχνολογίας οι 

iZettle, Tink and Klarna, αλλά και οι επενδύσεις 

στον τομέα υγείας και ευεξίας. Οι μεγαλύτερες 

εισροές χρημάτων ήταν στις υπηρεσίες μουσικών 

παροχών της Spotify, στις διαφημίσεις κινητών 

της εταιρείας Widespace, στις υπηρεσίες med-

tech της εταιρείας Irmrras, στις εφαρμογές mobi-

le banking της εταιρείας Tink, στις τεχνολογικές 

εφαρμογές υγείας  της Lifesum και της Universal 

Avenue. Στη Σουηδία επενδύουν οι μεγαλύτερες 

επενδυτικές εταιρείες του κόσμου, με χαρακτηρι-

στικό παράδειγμα τις Google Venture-Alphabet, 

Index Ventures, Balderton Capital και Accel. 

 

Ο Υφυπουργός Ενέργειας της Σουηδίας Nils 

Vikmång σε επίσκεψη για την προώθηση του 

τομέα της ενέργειας  

Στις 6-9 Δεκεμβρίου 2016 ο Υφυπουργός Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας της Σουηδίας κ. Nils 

Vikmång επισκέφθηκε την Κίνα για την προώθη-

ση των διμερών σχέσεων στον τομέα της ενέρ-

γειας, ιδίως την ενίσχυση του εμπορίου,  και της 
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Η Σουηδία έχει μακροχρόνια σταθερές οικονομικές 

σχέσεις με την Κίνα και στοχεύει να εμβαθύνει πε-

ρισσότερο αυτούς τους δεσμούς, εστιάζοντας στην 

έρευνα και το εμπόριο. Οι σουηδικές εταιρείες κατέ-

χουν αξιόλογη τεχνολογία και γνώση  που μπορούν 

να συμβάλλουν θετικά στην συνεχιζόμενη ανάπτυξη 

της Κίνας, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Nils Vik-

mång.  
 

Η Σουηδία λαμβάνει έδρα στο φόρουμ υψηλού 

επιπέδου για τη βελτίωση της λειτουργίας της 

αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων  

Η Σουηδία κλήθηκε να λάβει έδρα στο νέο Φόρουμ 

Υψηλού Επιπέδου για την βελτίωση της λειτουργίας 

της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων που θα διεξάγε-

ται ετησίως έως το 2019. Η Σουηδία εκπροσωπείται  

από την κα. Elisabeth Backteman, Υφυπουργό Α-

γροτικής Πολιτικής. 

Σαν μέλος, η Σουηδία θα εργαστεί για καλύτερες 

συνθήκες στο εμπόριο, βελτίωση των κανονισμών 

και των επενδύσεων στην έρευνα και , σύμφωνα με 

τα λεγόμενα της Elisabeth Backteman. Ο Υπουργός 

Αγροτικής Πολιτικής κ. Sven-Erik Bucht δήλωσε 

ικανοποιημένος που η Σουηδία κλήθηκε να λάβει 

την εν λόγω έδρα και τώρα προσβλέπει στην ευκαι-

ρία να αναπτύξουν τις απόψεις τους για την αγροτι-

κή πολιτική και πολιτική τροφίμων της ΕΕ. 

Το εν λόγω  Forum συγκεντρώνει φορείς του δημό-

σιου του ιδιωτικού τομέα και διοικείται από τους 

Επιτρόπους  Elżbieta Bieńkowska, Phil Hogan και 

Vytenis Andriukaitis. Η agenda περιλαμβάνει την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της 

διαφάνειας τιμών και των δίκαιων επιχειρηματικών 

πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Η 

συνεισφορά του προηγούμενα Φόρουμ Υψηλού Επι-

πέδου για την της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων 

ήταν ο εθελοντικός κώδικας δεοντολογίας που εισή-

θη στην ΕΕ  το 2013 ως Supply Chain Initiative, 

όπου έχουν ενταχθεί, πάνω από 1.000 επιχειρήσεις 

μέχρι σήμερα.  



 

 

Σύμφωνα με την Σουηδική Στατιστική Υπηρεσία και την ΕΛ-

ΣΤΑΤ το 2016 το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει αρνητικό για την 

χώρα μας, ενώ παρουσιάστηκε μια μικρή αυξητική τάση τόσο των 

εισαγωγών όσο και των εξαγωγών της χώρας μας από και προς 

την Σουηδία. Πιο συγκεκριμένα οι εισαγωγές σουηδικών προϊό-

ντων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0.3 % σε σχέση με το πρώτο 

9μηνο του 2015 ενώ οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στην Σου-

ηδική αγορά παρουσίασαν αύξηση 0.1%. 
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ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΟΥΗΔΙΑΣ 

 
Διμερές Εμπόριο Ελλάδος-Σουηδίας  

Ποσά σε εκατ. SEK.  

(Εντός παρένθεσης το ποσό κατά προσέγγιση σε εκατ. ευρώ) 

 2014 2015 

 

 Α 9μηνο 2016 

Εξαγωγές (προς Σουηδία 1.230,4 (135,2)   1.148 (122,6) 1.029 (109,7) 

Εισαγωγές  (από Σουηδία) 2.076,0 (228,1)   2.623 (280,2) 2.447 (259,4 ) 

Όγκος εμπορίου 3.306,4 (363,3)   3.771 (402,8) 3.476 (369,1) 

Εμπορικό ισοζύγιο -845,6 (-92,9)   -1.475 (-157,6) - 1418 (- 149,7) 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Σουηδίας (Statistics Sweden - SCB) 

* Το 2016 το 1 ευρώ αντιστοιχεί, κατά μέσο όρο σε 9,45 σουηδικές κορόνες (SEK), το 2015: 

1 ευρώ= 9,36 σουηδικές κορόνες (SEK) και το 2014 : 1 ευρώ = 9,10 SEK. 

 

 

Η Σουηδική αγορά δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με τα τυροκομικά ελληνικά προϊόντα (όπως η φέ-

τα ) τα οποία και αποτέλεσαν το σημαντικότερο εξαγωγικό προϊόν της Ελλάδας στη Σουηδία για το 2015 

με τα λαχανικά και τα ακατέργαστα ορυκτά προϊόντα να ακολουθούν. Το πρώτο 9μηνο του 2016 τα ακα-

τέργαστα ορυκτά έρχονται πρώτα με τους ξηρούς καρπούς και τα τυροκομικά προϊόντα να ακολουθούν. 

Τέλος παρατηρείται μείωση στις εξαγωγές οπτικών οργάνων και συσκευών ενώ οι εξαγωγές δημητριακών 

και αλεύρων παρουσιάζουν σημαντική άνοδο. 

Σχετικά με τα προϊόντα τα οποία εισάγονται από την Σουηδία την πρώτη θέση για το 2015 κατέχουν τα 

προϊόντα πετρελαίου, το χαρτί, τα προϊόντα ξυλείας και τα φαρμακευτικά προϊόντα, ενώ για το πρώτο 

9μηνο του 2016 η εικόνα παραμένει σχεδόν η ίδια με τα φαρμακευτικά προϊόντα καθώς και τα προϊόντα 

χάλυβα να παρουσιάζουν σχετική άνοδο συγκριτικά με το 2016 . Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται 

συΤουρισμός  

 

Σύμφωνα με το σουηδικό Οργανισμό Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Swedish Agency for 

Economic and Regional Growth - www.tillvaxtverket.se), η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστε-

ρους προορισμούς των Σουηδών καθώς περισσότερα από 600.000 άτομα επισκέπτονται τη χώρα μας σε 

ετήσια βάση. Σημειώνεται ότι σε έρευνα που δημοσίευσε το σουηδικό βαρόμετρο τουριστικών τάσεων 

«Resiabarometern», η χώρα μας ήταν στην τρίτη θέση των κρατήσεων τουριστικών πακέτων από τους 

Σουηδούς για το 2016. Στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η Ισπανία και ακολουθούν στη 

δεύτερη θέση οι ΗΠΑ.  Σχετικά με τους τουριστικούς προορισμούς που αναζήτησαν στο διαδίκτυο οι Σου-

ηδοί, η κατάταξη έχει ως εξής: στην πρώτη θέση οι ΗΠΑ και η Τουρκία (3.600 αναζητήσεις/μήνα) και α-

κολουθεί η χώρα μας (2.900 αναζητήσεις/μήνα). Τα ανωτέρω στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα μας παραμένει 

σε υψηλά επίπεδα στις προτιμήσεις των Σουηδών τουριστών.  
 

μφωνία που  είχ 

http://www.tillvaxtverket.se


Hellenic Swedish Business Forum 2016 and B2B 

Meetings. 

 
Στον απόηχο του “Hellenic Swedish Business Forum 
2016 και B2B Meetings” που διοργανώθηκε, στις 3 
Οκτωβρίου 2016 στη Στοκχόλμη, με την ευκαιρία 
της επίσκεψης του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Δη-
μήτρη Μάρδα στον ομόλογό του κ. Oscar Stenström, 
οι εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν τόσο στις Σουη-
δικές αλλά και στις Ελληνικές επιχειρήσεις θα μπο-
ρούσαν να χαρακτηριστούν ως ιδιαιτέρως θετικές. 
Από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης που απαντήθη-
καν από τους συμμετέχοντες, διαφαίνεται να έχουν 
ήδη ανακύψει δεκατρείς προοπτικές συνεργασίας 
μεταξύ ελληνικών και σουηδικών επιχειρήσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το μήνυμα της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι 
ιδιαιτέρως αισιόδοξο για τις ελληνικές επιχειρήσεις 
που επιθυμούν έντονα την εξωστρέφεια και οι οποίες 
είναι σε θέση να εξάγουν τα προϊόντα τους. 
 

Επίσκεψη Σουηδού ΥΦΥΠΕΞ ΕΕ& Εμπορίου σε 

Ισραήλ. 

 
Στις 6-8 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε επίσκε-
ψη στο Ισραήλ από τον Υφυπουργό ΕΕ και Εμπορίου 
κ. Oscar Stenström, με την συνοδεία Σουηδικής αντι-
προσωπείας επιχειρήσεων. Στα πλαίσια της επίσκε-
ψης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώ-
πους του Υπουργείου Οικονομίας, της Knesset και 
της Riksbank. Συναντήσεις  πραγματοποιήθηκαν επί-
σης, με εταιρείες και τους ερευνητές του ισραηλινού 
τομέα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Οι Σου-
ηδικές πολυεθνικές εντόπισαν δυνατότητες συνεργα-
σίας με τις επιχειρήσεις του Τεχνολογικού τομέα της 
χώρας και τόνισαν πως το περιβάλλον του Ισραήλ 
προσφέρεται για την δημιουργία καινοτόμων start-up 
επιχειρήσεων. Τέλος ανέφεραν πως το ενδιαφέρον 
για το Ισραήλ έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και 
αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. 
 

Έκθεση φυσικών και βιολογικών προϊόντων   

Μάλμο– Σουηδία  
 
Στις 16 & 17 Νοεμβρίου 2016 στο Malmö της Σουη-
δίας, πραγματοποιήθηκε η μοναδική έκθεση Βιολογι-
κών και Φυσικών προϊόντων για την αγορά των 
Σκανδιναβικών χωρών. Όσον αφορά τις ελληνικές 
συμμετοχές στην έκθεση ήταν εταιρείες Cretan 

Beauty, Montolympe,  Oleo, Pure Philosophy, 
Sostar, The Greek Olive Estate, Vamvalis και 

SAO, με την υποστήριξη της RECO Exports. Η 
έκθεση σημείωσε μεγάλη επιτυχία και αποτελεί 
πλέον σταθμό για όλους τους παραγωγούς, δια-
νομείς και χονδρεμπόρους ανά τον κόσμο. Αξίζει 
να αναφέρουμε πως : i)oι πωλήσεις βιολογικών 
τροφίμων στην Σουηδία είναι €964εκ, στην Δα-
νία €777εκ, στην Φιλανδία €200εκ και στην 
Νορβηγία €170εκ. ii)από τις συνολικές πωλήσεις 
τροφίμων στην Σουηδία το 6.3% είναι βιολογικά. 
iii)κάθε χρόνο η ζήτηση για βιολογικά και φυσι-
κά προϊόντα αυξάνεται κατά 10% στην Φιλανδία 
και  Νορβηγία, κατά 7% στην Δανία και κατά 
30% στην Σουηδία. Με βάση αυτά τα στοιχεία η 
Σουηδική αγορά δύναται να παρέχει ευκαιρίες 
για τις επιχειρήσεις του τομέα των βιολογικών 
προϊόντων. Οι εταιρείες φυσικών και βιολογικών 
που ενδιαφέρονται να εξάγουν τα προϊόντα τους 
θα πρέπει να μεριμνήσουν ιδιαιτέρα ως προς τη 
σήμανσή τους ώστε να είναι σύμφωνη με την 
νομοθεσία και τις απαιτήσεις της Σουηδικής αγο-
ράς.   
 
Αύξηση 34% σε τουριστικές κρατήσεις για 

Ελλάδα, σύμφωνα με προβλέψεις για το 2017 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ταξιδιωτικού φορέα 
Ticketmaster οι χώρες με τις περισσότερες κρα-
τήσεις Σουηδών για το 2017 κατατάσσονται ως 
εξής : 
1.Ισπανία 
2.Ταϋλάνδη 
3.ΗΠΑ 
4. Ελλάδα 
5.Ηνωμένο Βασίλειο 
6.Ιταλία  
7.Γερμανία 
8.Γαλλία 
9.Κροατία 
10. Πορτογαλία  
Η Ισπανία και η Ταϋλάνδη διατηρούνται σταθε-
ρές ως κλασικές προτιμήσεις των Σουηδών του-
ριστών. H Κροατία σημειώνει την μεγαλύτερη 
αύξηση των κρατήσεων κατά 47%. Μεγάλη αύ-
ξηση παρατηρείται όσον αφορά τις κρατήσεις 
προς ΗΠΑ (20%) και δραματική μείωση για την 
Τουρκία, καθώς οι Σουηδοί προτιμούν τους α-
σφαλείς προορισμούς. Όσον αφορά την Ελλάδα 
παρατηρείται μια σημαντική αύξηση της τάξεως 
του 34%.  Ο συνολικές κρατήσεις αυξήθηκαν 
κατά 12% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.  
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 



Δεξίωση για παρουσίαση του Φεστιβάλ Ελλη-

νικής Έντεχνης Μουσικής στη Στοκχόλμη, 

Grekisk Konstmusikfestival .  

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σουηδία παρέθεσε 

δεξίωση στις 3/11/2016, στην Πρεσβευτική κα-

τοικία, για την παρουσίαση του Ελληνικού Μου-

σικού Φεστιβάλ Έντεχνης Μουσικής,  «Grekisk 

Konstmusikfestival», που διοργανώθηκε για δεύ-

τερη συνεχομένη χρονιά από το σύλλογο 

«Grekisk Konstmusik i Sverige ». H εκδήλωση 

χαιρετίστηκε από τον Πρέσβυ της Ελλάδος στη 

Σουηδία, κ. Δημήτριο Τουλούπα και προλογίστη-

κε από την Σύμβουλο της Πρεσβείας Εμπειρο-

γνωμον—Πρεσβευτή σε θέματα Πολιτισμού και 

Μορφωτικών Υποθέσεων, Δρ. Ρέα Ανν-

Μάργκαρετ Μέλμπεργκ. Προσκεκλημένοι ήταν 

μέλη της καλλιτεχνικής ακαδημαϊκής και επιχει-

ρηματικής κοινότητας καθώς και αξιότιμα μέλη 

της ελληνικής ομογένειας. Το φεστιβάλ Grekisk 

Konstmusikfestival 2016 υποστηρίζεται από το 

Σουηδικό Συμβούλιο για τις Τέχνες και αυτή τη 

χρονιά ήταν αφιερωμένο στο έργο του Μάνου 

Χατζηδάκι. Οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατό-

τητα να ενημερωθούν σχετικά με το περιεχόμενο 

του Φεστιβάλ από τους ιδρυτές τους Συλλόγου, 

κυρία Κατερίνα Ρούσσου, mezzo soprano και τον 

κύριο Johan Sandback, πιανίστα.  

H εκδήλωση περιέλαβε μουσική, προβολή σύντο-

μου φιλμ, και λιτή δεξίωση με ελληνικά κρασιά 

και εδέσματα.  η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε 

μια κατάμεστη αίθουσα, στο μουσικό μέγαρο 

MUSIKALISKA της Στοκχόλμης. Ανάμεσα στους 

χορηγούς της εκδήλωσης ήταν η εταιρεία FONTA-

NA που προωθεί ελληνικά και κυπριακά προϊόντα 

στην σουηδική αγορά με εξαιρετική επιτυχία καθώς 

και το ελληνικό εστιατόριο  DIΟNYSOS.  

 

Διεθνής Τουριστική έκθεση “Senior”  

Tο Γραφείο ΕΟΤ Σκανδιναβίας συμμετείχε στη Διε-

θνή Τουριστική Έκθεση “Senior” η οποία διεξήχθη, 

από 18 έως 20 Οκτωβρίου 2016, στο εκθεσιακό χώ-

ρο Stockholmsmassan στη Στοκχόλμη. Η έκθεση 

απευθύνεται σε κοινό ηλικίας 55+, παρουσιάζοντας 

προϊόντα και υπηρεσίες ειδικά για την 3η ηλικία. 

Στην Έκθεση συμμετέχουν εκθέτες από τους εξής 

τομείς: Ταξίδια & Τουρισμός, Στέγαση & Υπηρεσί-

ες, Υγεία & Ομορφιά και Αναψυχή & Πολιτισμός. 

Κατά την διάρκεια της έκθεσης οι παρευρισκόμενοι 

μπορούν να συναντηθούν με ένα μεγάλο αριθμό 

εκθετών από όλο τον κόσμο που προσφέρουν ένα 

ευρύτατο φάσμα προϊόντων ποιότητας. Επιπροσθέ-

τως μπορούν να συμμετάσχουν σε μια πληθώρα 

δραστηριοτήτων καθώς και να συλλέξουν ενδιαφέ-

ρουσες πληροφορίες. Το γραφείο ΕΟΤ στην Στοκ-

χόλμη συμμετείχε στην Έκθεση με περίπτερο  στην 

κεντρική αίθουσα, με συνεκθέτες την Περιφέρεια 

Κρήτης, Vita Hotels και Urban Villas. Η προϊσταμέ-

νη του Γραφείου ΕΟΤ κυρία  Σταυρούλα Σκαλτσή 

και η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων κυρία Αλεξάν-

δρα Σαραντίδη στάθηκαν στο πλευρό των ελληνι-

κών επιχειρήσεων που συμμετείχαν. Αξιόλογη ήταν 

η παρουσία ελληνικών τουριστικών φορέων, ιδίως 

από την Περιφέρεια Κρήτης, τη Ρόδο και την Κω. 

Τις ελληνικές επιχειρήσεις επισκέφθηκε ο Πρέσβης 

Δημήτριος Τουλούπας. Κατά την διάρκεια της επί-

σκεψής τους συνομίλησαν με τους Έλληνες εκθέτες 

σχετικά με τις δυνατότητες που υπάρχουν για την 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την τόνω-

ση του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας. 
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EVENT: FORMEX 

Largest meeting place for nordic interior design 

Duration: 18-21 January 2017  

Organizer: STOCKHOLMMÄSSAN 

Address: Mässvägen 1 Älvsjö 

Tel.: 00468-749 41 00 

Fax: 04688-99 20 44 

Email: info@stockholmsmassan.se 

Website : http://www.formex.se/ 

 

EVENT: RESTAURANT EXPO – FAST FOOD & CAFÉ, RESTAURANGEXPO  

Restaurant, fast – food and café fair. This will be the 10th time in a row, and the anniversary will be prop-

erly celebrated with a lot of surprises. 

Duration: 1-2 February 2017 

Organizer: Easyfairs, Kistamässan 

Address: Kistagången 1, 164 22 Kista, Sweden 

Tel.: 0046 31-38 16209 

E-mail: Annkristin.Mogren@easyfairs.com (Project manager) 

Website: www.easyfairs.com 

 

EVENT: BUYING A HOUSE ABROAD 

Successful and biggest exhibition in the Nordic about Buying Properties Abroad  

Duration: 18-19 February 2017 

Organizer: Fair Media International  

Address: Mässvägen 1, Älvsjö, Stockholm 

Tel. :  +46 (0) 8 663 75 88 

E-mail: asa(@)fairmedia.se  

Website: http://www.fairmedia.se/en/ 
 

EVENT: FURNITURE AND LIGHT FAIR 

World’s largest meeting place for Scandinavian design 

Duration: 7 - 11 February, 2017  

Organizer: Stockholmsmässan 

Place : Mässvägen 1, Älvsjö, Stockholm 

Tel. : +46 8 749 41 45, +46 8 749 41 15, Rickard Dahlin, Simon Moore, Sales  

E-mail : rickard.dahlin@stockholmsmassan.se, simon.moore@stockholmsmassan.se 

Website: http://www.stockholmfurniturelightfair.se 

 

EVENT: MILA AGRICULTURAL AND FORESTRY FAIR 

One of the biggest agricultural and forestry fair in Sweden.Exhibition for Agricultural Machinery, Cattle 

and Horse Supplies. The event attracts those who work in crop growing, livestock and forestry and is the 

meeting place for keeping up-to-date with the latest findings and products. MILA also offers interesting 

shows like cattle, cow and horse competitions and sheep shearing demonstrations. 

Duration: 16 – 18 February, 2017,  

Organizer: Numera Mässor AB 

Place: Krusegatan 19, 212 25 Malmö Malmo(Sweden) 

Tel. : 0046 40-18 68 80, Fax: 0046 40-18 68 25 ·  

E-mail: info@numeramassor.com 

Website: www.numeramassor.com 

 

mailto:info@stockholmsmassan.se
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EVENT: ALLT FÖR SJÖN –BOAT SHOW 

Sweden´s largest and "news-hottest" Boat Show with boats and accessories. 

Duration: 4-12 March, 2017  

Organizer: STOCKHOLMMÄSSAN 

Place : Mässvägen 1, Älvsjö, Stockholm 

Tel. : +46 8 749 97 17, + 46 8 749 41 49, +46 8 749 41 66 

E-mail: boat@stockholmsmassan.se 

Website: http://www.alltforsjon.se 

 

EVENT: ELEKTRONIK GÖTEBORG 

Focuses on creating an opportunity for you to do business and create business contacts.  

Duration: 8-9 March 2017   

Organizer: EASYFAIRS 

Place : Svenska Mässan, Mässans Gata 6, SE-412 51 Göteborg, Sweden 

Website: http://www.easyfairs.com/ 

 

EVENT: FASTIGHETSMÄSSAN 

Sweden's specialized trade show where you'll meet a lot of local, national and international suppliers showing off 

their very newest products and ideas in real estate management solutions including lighting, cladding, decor, safety/

security, control systems, landscaping, maintenance/operations, indoor climate, etc. 

Duration: 15-16 March 2017 

Organizer: KISTAMASSAN 

Place: Kistagången 1, 164 22 Kista, Sweden 

Tel.: 0046 31- 89 41 39  

E-mail: karin.lonntorp@easyfairs.com (Project manager), 

linda.karlsson@easyfairs.com  

Project coordinator) 

Website: www.scandinavianpowerwknd.se 

 

EVENT: SENIORMÄSSAN GOTHENBURG 

The exhibition has a target audience with great spending power and it is divided into different sections so that it is 

easier to get an overview: Travel & Tourism, Housing & Services, Health & Social Care, Health & Beauty, Leisure 

& Culture. 

Duration: 14-16 March 2017 

Organizer: SENIOR SVENSKAMÄSSAN 

Tel.: +46-(0)707-29 41 37 

E-mail: leif.sylven@numeramassor.com (Project Manager Senior Gothenburg) 

Website : http://seniormassan.se/ 

  
EVENT: MEDITERRANEAN PANORAMA  

Festival for the culture, tourism and gastronomy from the Mediterranean region Representatives from Mediterranean 

countries, regions, hotels, travel agents, destinations, culture and traditional Mediterranean gastronomy. 

Duration: 18th -19th March 2017  
Organizer: North Events / Stockholm Travel Week 

Place: Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö, Stockholm 

E-mail: info@panoramamedelhavet.com 

Website :http://www.mediterraneanpanorama.com/ 
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