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Συμβολή του μεγέθους της συσκευασίας προϊόντων στις αποφάσεις   

Κινέζων  καταναλωτών   

ύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, οι λιανικές πωλήσεις 

καταναλωτικών αγαθών στην Κίνα σημείωσαν σημαντική αύξηση σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος, δημιουργώντας θετικές προσδοκίες για τις επιχειρήσεις που 

προσφέρουν προϊόντα σε συσκευασίες προς άμεση κατανάλωση (consumer-

packaged goods). το πλαίσιο αυτό, τo Γραφείο ΟΕΤ Πεκίνου δημοσίευσε μελέτη 

για τον ρόλο που διαδραματίζει το μέγεθος της συσκευασίας προϊόντων στις 

επιλογές των Κινέζων καταναλωτών, σύμφωνα με άρθρο της κινεζικής εταιρείας 

υμβούλων “Daxue Consulting”.  

Από τη μελέτη, συγκρατούνται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Σα προϊόντα 

υψηλού όγκου κατανάλωσης θα πρέπει να διατίθενται σε συσκευασίες ποικίλων 

μεγεθών, ενώ τα προϊόντα χαμηλότερου όγκου κατανάλωσης, σε συσκευασίες 

μικρότερου μεγέθους. Οι συμπαγείς συσκευασίες μικρού μεγέθους είναι πιο 

βολικές και  κατάλληλες για προϊόντα που χρησιμοποιούνται τακτικά. Σα προϊόντα 

που θεωρούνται υγιεινά προτείνεται να διατίθενται σε συσκευασίες ποικίλων 

μεγεθών, ενώ όσα θεωρούνται ανθυγιεινά θα πρέπει να προσφέρονται σε 

συσκευασίες μερίδας. Περαιτέρω, προϊόντα μικρής διάρκειας ζωής θα πρέπει να 

διατίθενται σε συσκευασίες μικρότερου μεγέθους, προκειμένου να ικανοποιούν τις 

καταναλωτικές ανάγκες μικρότερων νοικοκυριών ή άγαμων ατόμων. Επίσης, 

συνίσταται να υπάρχει αλληλεξάρτηση μεγέθους συσκευασίας και τιμής, 

ειδικότερα σε κατηγορίες προϊόντων ανώτατης στάθμης (high-end), ενώ σε 

περιπτώσεις προϊόντων καλλωπισμού, είθισται να προτιμώνται συσκευασίες 

μικρού μεγέθους, είτε για λόγους πειραματισμού είτε για λόγους αγοράς ποικίλων 

επιλογών. 

Γραφείο ΟΕΤ Πεκίνου 



Ελληνική συμμετοχή στη μεγάλη έκθεση τροφίμων και εστίασης ‚Saudi  

Horeca 2021‛ 

Δυναμική ήταν η ελληνική συμμετοχή στην ετήσια, εμπορική Έκθεση 

τροφίμων και εστίασης “Saudi Horeca 2021”, που έλαβε χώρα το διάστημα 5 έως 7 

επτεμβρίου τ.έ στο Ριάντ της αουδικής Αραβίας. Πρόκειται για μία από τις 

σημαντικότερες εμπορικές Εκθέσεις στη αουδική Αραβία, με ιδιαίτερη σημασία για 

την προώθηση διατροφικών και συναφών προϊόντων στην αγορά της χώρας.  

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, μεταξύ άλλων, ξεχώρισαν τα εκθεσιακά 

περίπτερα της εκστρατείας “Delicious Fruits” για την προώθηση των ελληνικών 

φρέσκων φρούτων καθώς και των τοπικών εισαγωγέων που εμπορεύονται και 

ελληνικά προϊόντα. Με αφορμή την έκθεση πραγματοποιήθηκαν επίσης 

συναντήσεις των συμμετεχουσών ελληνικών εταιρειών με εκπροσώπους των 

υπεραγορών Carrefour και Lulu. 

το χώρο της έκθεσης διοργανώθηκε, επίσης, διαγωνισμός παρασκευαστών 

καφέ “Barista” με ελληνικές συμμετοχές, καθώς και διαγωνισμός μαγειρικής, στον 

οποίο η χώρα μας ήταν παρούσα μέσω του μέλους της Ομοσπονδίας Αρχιμαγείρων 

Ελλάδας κου Μίλτου Καρούμπα, που συμμετείχε ως κριτής.  

Πρεσβεία Ριάντ 

 

Ελληνική συμμετοχή στην Έκθεση Ενδύματος CPM στη Μόσχα  

Μεταξύ 31/08 και 03/09 τ.έ πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα η Έκθεση 

ενδύματος CPM (Collection Premiere Moscow), η οποία ειδικεύεται κατά κύριο λόγο 

στον κλάδο του γυναικείου ενδύματος και αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την 

προβολή της ελληνικής παραγωγής ενδυμάτων στη Ρωσική Ομοσπονδία,  

Η Έκθεση CPM ελκύει άνω των 1.200 διεθνών εκθετών και 20.000 

εμπορικών επισκεπτών, ενώ κατά τη διεξαγωγή της, διοργανώνονται 

εξειδικευμένα events σε επί μέρους τομείς προϊόντων.  



Κατά τη διάρκεια της φετινής έκθεσης, την οποία επισκέφθηκαν στελέχη 

του Γραφείου ΟΕΤ Μόσχας, από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν έξι επιχειρήσεις 

με τις πέντε εξ αυτών να έχουν την στήριξη του Enterprise Greece, ενώ μία 

συμμετείχε μέσω της Δράσης “Επιχειρούμε Έξω”. ημειώνεται ότι η ελληνική 

συμμετοχή στην Έκθεση, είναι συνεχής από δεκαετίας, ενώ μετά το 2014 τυγχάνει 

της στήριξης του Enterprise Greece. Η Έκθεση CPM, όπως και όλες οι Εκθέσεις του 

κλάδου που λαμβάνουν χώρα παγκοσμίως, διεξάγεται δις ετησίως (τέλος θέρους 

και χειμώνα), ώστε να παρουσιάζονται οι αντίστοιχες ενδυματολογικές εποχιακές 

συλλογές.  

ύμφωνα με το Γραφείο ΟΕΤ Μόσχας, ιδιαίτερα θετική για την υποστήριξη 

των ελληνικών εξαγωγών είναι απόφαση του Enterprise Greece, σύμφωνα με την 

οποία η ελληνική συμμετοχή εφεξής θα τυγχάνει της πλήρους υποστήριξης του και 

κατά τις δύο Εκθέσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα ετησίως.  

Γραφείο ΟΕΤ Μόσχας  

 

 Έναρξη λειτουργίας του πρώτου «πράσινου» Κέντρου Δεδομένων στην  

Ελλάδα (Metamorfosis II) από την εταιρεία Sparkle του ομίλου TIM 

Ανακοινώθηκε από την εταιρεία Sparkle, μέλος του ομίλου TIM, πρώτου 

διεθνή παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ιταλία και ενός από τους 

κορυφαίους στον κόσμο, η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Δεδομένων 

Metamorfosis II, στη Μεταμόρφωση Αττικής. 

Πρόκειται  για ένα από τα πιο προηγμένα Κέντρα Δεδομένων στην Ευρώπη, 

μια επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ, που καλύπτει έκταση 6.000 τμ και αποτελεί το 

πρώτο «πράσινο» Κέντρο Δεδομένων στην Ελλάδα, διαθέτοντας ένα από τα πλέον 

σύγχρονα και αποτελεσματικά συστήματα ισχύος και ψύξης στα βαλκάνια. Σο 

Metamorfosis II έχει λάβει σημαντικές πιστοποιήσεις ποιότητας σε Ευρώπη και 

Ελλάδα. Η εταιρεία διαθέτει πλέον συνολικά τέσσερα Κέντρα Δεδομένων στην 



Ελλάδα, τα οποία είναι ενσωματωμένα στο παμμεσογειακό δίκτυο τηλεπικοινωνιών 

Nibble  καθώς και στο δίκτυο Seabone-IP/MPLS της Sparkle, προσφέροντας πλήρη 

δέσμη υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.  

την Ελλάδα η Sparkle κατέχει ηγετική θέση στην αγορά των Cloud και Data 

Centers,  με μερίδιο αγοράς 40%, ενώ από το 2019 έχει αναλάβει την υλοποίηση του 

προγράμματος «ύζευξις» για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών πληροφορικής και 

επικοινωνιών στο δημόσιο τομέα.  

Σο Metamorfosis II αναμένεται να προσδώσει περαιτέρω ώθηση στους εν 

λόγω τομείς στην ελληνική αγορά, ενώ, παράλληλα, ενισχύει τη δυναμική των 

ιταλικών επενδύσεων στην Ελλάδα, ιδίως σε εμβληματικούς τομείς της οικονομικής 

ανάπτυξης, όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και οι υποδομές, που 

υποστηρίζονται και από το Σαμείο Ανάκαμψης.  

Γραφείο ΟΕΤ Μιλάνου 

 

Ελληνική συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση ‘’Defence and Security 

Equipment International DSEI’’ (14-17/9/2021) 

Η «Διεθνής Έκθεση Αμυντικού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Ασφάλειας», η 

οποία διεξήχθη από τις 14 έως τις 17 επτεμβρίου 2021, αποτελεί μια από τις 

μεγαλύτερες Εκθέσεις αμυντικού εξοπλισμού παγκοσμίως και διοργανώνεται κάθε 

δυο χρόνια στο εκθεσιακό κέντρο Excel του Λονδίνου. Υέτος, ο αριθμός των 

συμμετεχόντων ήταν μικρότερος σε σχέση με το 2019 λόγω των αυστηρών μέτρων 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τα οποία είχαν ως αντίκτυπο μεταξύ των 

άλλων και στην απουσία του εθνικού περιπτέρου της Σουρκίας. 

την εν λόγω Έκθεση συμμετείχαν τρεις ελληνικές εξωστρεφείς και  

εξαγωγικές επιχειρήσεις, με ιδιωτικά περίπτερα: η Intracom Defence (IDE), στο 

τομέα των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών και στον τομέα των 

συστημάτων υβριδικής ηλεκτρικής ισχύος, η Theon Sensors στον τομέα των 



ηλεκτροπτικών συστημάτων νυκτερινής όρασης και των θερμικών συστημάτων και 

η Skytalis στον τομέα των συστημάτων ζεύξεων δεδομένων και διοίκησης και 

ελέγχου για την άμυνα και ασφάλεια.   

Ειδικότερα, η  IDΕ και η Theon Sensors, επιδιώκοντας την σύναψη 

συμβολαίων με το Βρετανικό Τπουργείο Αμύνης, συνεργάζονται με Βρετανούς 

επιχειρηματίες. Η IDE έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμό για συστήματα 

επικοινωνίας ενώ η Theon έχει ήδη υπογράψει σύμβαση με το Βρετανικό Τπουργείο 

Αμύνης για την προμήθεια οργάνων θερμικής απεικόνισης. 

 Γραφείο ΟΕΤ Λονδίνου 

 

  Ο Όμιλος επικοινωνίας V+O επεκτείνεται στην αγορά Β. Μακεδονίας  

ύμφωνα με αναφορές Σύπου της Βόρειας Μακεδονίας, ο όμιλος 

επικοινωνίας V+O, με έδρα την Ελλάδα και δραστηριοποίηση στη Ν.Α. Ευρώπη, 

προχώρησε στην ίδρυση Γραφείου, με στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών που 

ανοίγονται από τις αυξανόμενες επενδύσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον της 

χώρας. 

Η Ελλάδα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στη Βόρεια 

Μακεδονία, μετά την Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό ενίσχυσε την 

απόφαση του Ομίλου για άνοιγμα Γραφείου στα κόπια. 

Η V+O North Macedonia θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στρατηγικής 

επικοινωνίας και συμβουλευτικής σε διεθνείς και εγχώριες εταιρείες, εμπορικά 

σήματα και οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στην τοπική αγορά. Οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, στρατηγικό 

σχεδιασμό εταιρικής επικοινωνίας, σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης (media 

relations), δημόσιες υποθέσεις (public affairs), συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 

μερών (stakeholder engagement) και διαχείριση κρίσεων.  

Γραφείο ΟΕΤ κοπίων 



 

 Εκδήλωση προβολής ευρωπαϊκών προϊόντων ‚Taste of Europe 2021‛, 

στην Ουάσιγκτων, με δυναμική ελληνική συμμετοχή.   

τις 28 επτεμβρίου τ.έ, πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτων, η εκδήλωση 

“Taste Europe 2021”, που διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία της ΕΕ (EUDEL), με στόχο 

της προβολή ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών. Σην 

εκδήλωση παρακολούθησαν μέλη και προσωπικό του Κογκρέσου, καθώς και 

στελέχη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ. Κατά την εκδήλωση, ο 

Επιτετραμμένος της Αντιπροσωπείας ΕΕ ενημέρωσε τους παρισταμένους σχετικά 

με προγράμματα συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ στον γεωργικό τομέα ενώ συμμετείχαν ως 

ομιλητές αμερικάνοι βουλευτές και Πρέσβεις ευρωπαϊκών κρατών. 

Σο Γραφείο ΟΕΤ Ουάσιγκτων, συνέβαλε ενεργά στην προετοιμασία της εν 

λόγω εκδήλωσης, με προώθηση και προβολή ελληνικών αγροδιατροφικών 

προϊόντων, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία αυτών όπως μέλι, νέκταρ ξιδιού, 

ελαιόλαδο, αναψυκτικά, τυριά, ελιές, ρίγανη, μπισκότα, κ.ά. 

 Κατά γενική ομολογία, η ελληνική παρουσία ήταν από τις πιο δυναμικές 

και εμφανείς της διοργάνωσης, ενώ ιδιαιτέρως σημαντική αποδείχτηκε και η 

συμβολή ειδικού στη διαδικασία γευσιγνωσίας. Η εκδήλωση κρίθηκε ιδιαίτερα 

επιτυχής, λαμβάνοντας πολύ θετικά σχόλια και θα προγραμματισθεί και για το 

έτος 2022. 

 

Γραφείο ΟΕΤ Ουάσιγκτων 

 

 

 

  



 Υλοποίηση δράσης στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης φέτας 

ΠΟΠ στην  Γαλλία 

Σο Γραφείο ΟΕΤ Παρισίων συμμετείχε σε εκδήλωση τύπου, που 

διοργανώθηκε την Παρασκευή 17 επτεμβρίου τ.έ, στο πλαίσιο του Υεστιβάλ 

Γαστρονομίας «Taste of Paris 2021», που έλαβε χώρα στο Παρίσι, 16-19.09.2021, στο 

πλαίσιο του προγράμματος προώθησης φέτας ΠΟΠ του ΕΛΓΟ Δήμητρα, στην 

αγορά της Γαλλίας. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η γνωστή ελληνίδα σεφ κα Ντίνα 

Νικολάου ενημέρωσε το κοινό σχετικά με τα χαρακτηριστικά της φέτας ΠΟΠ και το 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα προώθησής της και ετοίμασε συνταγές με φέτα 

προκειμένου να δοκιμάσουν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Ο ύμβουλος του Γραφείου 

ΟΕΤ Παρισίων συμμετείχε στην εκδήλωση και έκανε αναφορά στη σημασία της 

προστασίας της Υέτας ΠΟΠ, τονίζοντας την εντυπωσιακή αύξηση των ελληνικών 

εξαγωγών φέτας προς τη Γαλλία κατά τα τελευταία έτη. 

Η εκδήλωση συγκέντρωσε ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού επισκεπτών του 

Υεστιβάλ Γαστρονομίας, ενώ η εμπειρία της κας Νικολάου και η εξοικείωσή της με 

το γαλλικό καταναλωτικό κοινό συνέβαλε στην επιτυχία της. ύμφωνα με το 

Γραφείο ΟΕΤ Παρισίων η δράση χαρακτηρίστηκε από άρτια οργάνωση, σωστή 

στόχευση και επιτυχή υλοποίηση.  

Γραφείο ΟΕΤ Παρισίων  


