ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ
Γιοχάνεσμπουργκ, 18 Ιουνίου 2019
Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση δομικών υλικών “AFRICAN CONSTRUCTION EXPO”
(Γιοχάνεσμπουργκ, 11-13 Ιουνίου 2019)
Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων εξωστρέφειας του Γραφείου ΟΕΥ
Γιοχάνεσμπουργκ, ο Οργανισμός “Enterprise Greece”, πραγματοποίησε επιχειρηματική
αποστολή και συμμετείχε, με εμπορικό περίπτερο, στη Διεθνή Έκθεση "African
Construction Expo", από 11 έως 13 Ιουνίου 2019), στον Εκθεσιακό χώρο “Gallagher
Convention Centre”, στην πόλη Midrand (στα περίχωρα του Γιοχάνεσμπουργκ).
Στην επταμελή επιχειρηματική αποστολή δήλωσαν συμμετοχή οι παρακάτω
εκπρόσωποι των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου των χημικών, μονωτικών,
χρωμάτων, ηλιακών συστημάτων και μεταλλικών κατασκευών:
- κ. Παναγιώτης Μιχαλέας, Δ/ντής Εξαγωγών, VERNILAC (χρώματα)
- κ. Φοίβος Οικονομίδης, Δ/ντής Εξαγωγών, BAUER (μονωτικά υλικά)
- κ. Νικόλαος Μπούτσικας, Δ/ντής Εξαγωγών, KAMARIDIS GLOBAL WIRE
(μεταλλικές κατασκευές)
- κ. Δημήτρης Λώλος, Δ/ντής Εξαγωγών, ISOMAT (μονωτικά υλικά)
- κ. Γιώργος Αποστολίδης, Δ/ντής Εξαγωγών, SONNE AKTION (ηλιακά συστήματα)
- κ. Ηλίας Καλαμπαλίκης, Δ/ντής Πωλήσεων & Αναπλ. Γεν. Δ/ντής, MARIS
POLYMERS (μονωτικά υλικά)
- κ. Θεόδωρος Μέλλος, Δ/ντής Εξαγωγών, ALCHIMICA (χημικά & μονωτικά υλικά)
Επισημαίνεται ότι οι εταιρείες MARIS POLYMERS και ALCHIMICA διαθέτουν ήδη
ενεργή παρουσία στη νοτιοφρικάνικη αγορά, μέσω θυγατρικής και αντιπροσώπου
αντίστοιχα.
H για πρώτη φορά παρουσία Ελλήνων εξαγωγέων στην Έκθεση, η οποία απευθύνεται
μόνο σε επαγγελματίες και καλύπτει τους κλάδους των κατασκευών, των υλικών δόμησης &
μόνωσης, κρίνεται, τόσο από πλευράς μας όσο και από πλευράς επιχειρηματιών, ιδιαίτερα
ικανοποιητική.
Οι εκπρόσωποι των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων είχαν ενεργή φυσική
παρουσία, στα περίπτερά τους, ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους εμπορικούς
επισκέπτες για κάθε πτυχή της παραγωγικής και εξαγωγικής διαδικασίας των προϊόντων που
επιθυμούν να προωθήσουν στην αγορά της Νοτ. Αφρικής. Διέθεταν πέρα από καλαίσθητο
έντυπο ενημερωτικό υλικό και φυσικά δείγματα των προϊόντων που κατασκευάζουν,
προσελκύοντας το έντονο ενδιαφέρον των εμπορικών επισκεπτών.
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Η χωροταξική τοποθέτηση του ελληνικού περιπτέρου στους χώρους της Έκθεσης ήταν
η ενδεδειγμένη, με πλέον χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Δήμαρχος του Γιοχάνεσμπουργκ,
κ. Herman Mashaba, μετά τα επίσημα εγκαίνια της Έκθεσης, το πρώτο εθνικό περίπτερο
που επισκέφθηκε ήταν το ελληνικό, καλωσορίζοντας τους Έλληνες εξαγωγείς και
συνομιλώντας με όλους ανεξαιρέτως, προτρέποντάς τους για περαιτέρω ανάπτυξη των
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων στη Νοτ. Αφρική.
Στην Έκθεση συμμετείχαν επίσης, με εθνικά περίπτερα και οι: Ιταλία, Γερμανία,
Ρωσία, Κίνα, Τουρκία, Ταϊβάν ενώ μέσω νοτιοαφρικανικών εμπορικών τους αντιπροσώπων
εκπροσωπήθηκαν οι παρακάτω χώρες: ΗΠΑ, Αυστραλία και Γαλλία.
Ο Πρέσβυς της Ελλάδας κ. Ρ. Κούνδουρος είχε επίσης την ευκαιρία να επισκεφθεί,
να συνομιλήσει και να ενημερωθεί διεξοδικά από τους Έλληνες επιχειρηματίες.
Το Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ, πέρα από την φυσική παρουσία, επικοινωνία και
ενημέρωση των Ελλήνων επιχειρηματιών, τους παρείχε πολύπλευρη υποστήριξη, με την εκ
των προτέρων αποστολή πληροφοριών για προεπιλεγμένες νοτιοαφρικανικές επιχειρήσεις
καθώς και για διευθέτηση συναντήσεων με ομογενείς επιχειρηματίες που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των κατασκευών στη Νοτ. Αφρική.
Η παρουσία ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου των δομικών υλικών και
υλικών κατασκευής, στη νοτιοαφρικανική αγορά, πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβάλει στην
εξοικείωση των επαγγελματιών του κλάδου με ποιοτικά προϊόντα ελληνικής παραγωγής, τα
οποία μπορούν να ανταγωνισθούν επί ίσοις όροις αντίστοιχα εγχώρια και διεθνή.
Η εν λόγω συμμετοχή ήταν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους έλληνες
επιχειρηματίες να έρθουν σε επαφή και γνωριμία με τις εγχώριες επιχειρήσεις του κλάδου
και να σχηματίσουν μια καλύτερη εικόνα των συνθηκών που επικρατούν στη
νοτιοαφρικάνικη αγορά. Η διατήρηση και επέκταση των επιχειρηματικών επαφών και
σχέσεων (μεταξύ ελλήνων εξαγωγέων και νοτιοαφρικανών εμπόρων και εισαγωγέων)
θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε
το ενδιαφέρον, και από τις δύο πλευρές, να μην ατονήσει.
Στην επιχειρηματική αποστολή συμμετείχαν επίσης ο κ. Παύλος Κυριαζής, της
εταιρείας Οργάνωσης Εκδηλώσεων & Εκθέσεων «dmg events”, με αρμοδιότητα την οργάνωση
και τον συντονισμό της συμμετοχής στην ως άνω Διεθνή Έκθεση, ενώ από πλευράς
“Enterprise Greece”, συμμετείχαν ο κ. Γιάννης Ρέτσας (Αναπλ. Δ/ντής) και η κα Βιβή
Καλαμάρα (αρμόδια Τμήματος Δομικών Υλικών).

Απόστολος Μιχαλόπουλος
Σύμβουλος ΟΕΥ Α'
Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ
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