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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 
 

 

Διοργάνωση, από πλευράς ΣΕΒ και Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου, 

επιχειρηματικής αποστολής και Forum στη Μποτσουάνα (3.11.2017) 
 

   Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κουίκ πραγματοποίησε επίσκεψη στην πρωτεύουσα 

Γκαμπορόνε της Μποτσουάνα, ως επικεφαλής επιχειρηματικής αποστολής, την οποία διοργάνωσε ο 

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών-ΣΕΒ και το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου 

και Ανάπτυξης. 
 

  Στην επιχειρηματική αποστολή συμμετείχαν δύο-2 στελέχη του ΣΕΒ (ο Εκτελεστικός 

Αντιπρόεδρος κ. Κ. Μπίτσιος και ο Σύμβουλος κ. Γ. Φιλιόπουλος) καθώς και 10 επιχειρηματίες, 

εκπροσωπώντας αντίστοιχο αριθμό εταιρειών-μελών του ΣΕΒ: 

-HALCOR S.A. (VIOHALCO GROUP)    -UNI-PHARMA S.A. 

-AENAOS ENERGY SYSTEMS     -METKA (MYTILINEOS GROUP) 

-HELLENIC CABLES S.A. (VIOHALCO GROUP) -ELVIAL S.A. 

-PHARMEX S.A.       -TITAN S.A. 

-JOTIS S.A.        -STEELET S.A. 
 

  Οι εν λόγω επιχειρήσεις, δραστηριοποιούνται εξαγωγικά σε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών 

συναλλαγών που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: ηλιακά συστήματα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

φαρμακευτικά προϊόντα, συμπληρώματα διατροφής και πολυβιταμίνες, προϊόντα αλουμινίου 

(κουφώματα, έτοιμες κατασκευές), προπαρασκευασμένα είδη διατροφής, δομικά υλικά, καλώδια, 

προϊόντα χαλκού, προϊόντα κατασκευαστικού τομέα. 
 

  Η διοργάνωση της επιχειρηματικής αποστολής στη Μποτσουάνα αποτελεί υλοποίηση 

σχετικής πρότασης που είχε υποβληθεί, από πλευράς ΣΕΒ, κατά τη διάρκεια προηγηθείσας επίσκεψης 

του κ. Υφυπουργού στη χώρα (2.3.2017). Το πρόγραμμα του επιχειρηματικού Forum και των 

επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β, διαμορφώθηκαν ως εξής: 
 

  Οι εργασίες του Forum και των προγραμματισμένων επιχειρηματικών συναντήσεων έλαβαν 

χώρα στους χώρους του Οργανισμού Επενδύσεων και Εμπορίου της Μποτσουάνα (Botswana 

Investment & Trade Centrs-BITC). Ο κ. Υφυπουργός στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στις ευκαιρίες 

που δημιουργούνται για συνέργειες και συμπράξεις, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει διεξοδικά 

με την κα Peggy Onkutliwile Sarame, Υφυπουργό Επενδύσεων, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Στη 

συνέχεια ακολούθησαν οι διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις, όπου το οργανωτικό μέρος είχε 

αναληφθεί από τον κ. Νεκτ. Πολυχρονίου, μέλος του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου και 

Επίτιμο Πρόξενο της Μποτσουάνα στην Ελλάδα. Παράλληλα είχε προηγηθεί ενημέρωση από τον 

Επίτιμο Πρόξενο της Ελλάδος στη Μποτσουάνα, κ. Γερ. Σιούτα, για την διαθεσιμότητά του να 

παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις ελληνικές επιχειρήσεις, όταν αποφασίσουν να 

δραστηριοποιηθούν εμπορικά στην χώρα. Οι εκπρόσωποι των ελληνικών επιχειρήσεων, στις 

συναντήσεις τους, παρουσίασαν στους ενδιαφερόμενους τα προϊόντα και τα είδη των υπηρεσιών που 

μπορούν να προσφέρουν ενώ παράλληλα πληροφορήθηκαν για τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς 

καθώς και για τις εμπορικές συνήθειες, πρακτικές και προοπτικές που επικρατούν στην Μποτσουάνα. 
 

    Η επιχειρηματική αποστολή του ΣΕΒ και του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου στη 

Μποτσουάνα, εκτιμούμε ότι πέτυχε τους στόχους της, που ήταν μια πρώτη εκ του σύνεγγυς επαφή και 

γνωριμία με τις επικρατούσες συνθήκες αγοράς και τις εμπορικές πρακτικές στη χώρα. Ο αριθμός των 

επιχειρηματικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκε, τόσο από ποσοτικής αλλά κυρίως από 

ποιοτικής πλευράς, πιστεύουμε ότι θα χρησιμεύσει στους Έλληνες επιχειρηματίες ως ένας πρόσφορος 

“οδηγός” σε μελλοντικές επαφές και δραστηριότητές τους. 


