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EXPORT LEADERS FORUM 2021

ΨΗΦΙΑΚΟ FORUM ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ),
του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ), του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΕΒΤ), του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, του ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
και του ΕΛΛΗΝΟ - ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αθήνα, 1 Δεκεµβρίου 2020
Αξιότιµες κυρίες, Αξιότιµοι κύριοι,
Ο εκδοτικός οργανισµός New Times Publishing διοργανώνει για µια ακόµη χρονιά – ψηφιακά φέτος την ετήσια συνάντηση µε θέµα Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ - EXPORT LEADERS FORUM. Το forum θα
πραγµατοποιηθεί ψηφιακά την Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021. Στη διάρκειά της:
•

Εκπρόσωποι της Πολιτείας, σηµαντικοί εκπρόσωποι επιχειρήσεων, διµερών επιµελητηρίων και
επιχειρηµατικών φορέων, θα παρέµβουν, µε στόχο να αναδειχτούν αφενός τα προβλήµατα και
αφετέρου οι ευκαιρίες που έχει η προσπάθεια τόνωσης της εξωστρέφειας της ελληνικής
οικονοµίας.

•

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα αναπτυχθούν θέµατα, όπως:
Τα προβλήµατα που εµποδίζουν τις εξαγωγές και οι προτάσεις - µέτρα για την βελτίωση
των εξαγωγικών επιδόσεων των επιχειρήσεων. Οι κίνδυνοι αλλά και οι προοπτικές για τις
ελληνικές εξαγωγές την περίοδο της πανδηµίας, Η πορεία των εξαγωγών κατά το 2020
και οι προοπτικές για το 2021 στις βασικές αγορές – στόχους καθώς επίσης και στις νέες
αγορές, Η ελληνική βιοµηχανία τροφίµων και τα άλλα βασικά εξαγώγιµα ελληνικά
προϊόντα (αλουµίνιο, φάρµακα, τσιµέντα, µάρµαρα κλπ) και οι προοπτικές τόνωσης των
εξαγωγών τους. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα και η διεθνοποίηση της
ελληνικής οικονοµίας. Η πορεία των άµεσων ξένων επενδύσεων κατά το 2020 και οι
προοπτικές τους H εξωστρέφεια των φορέων στην περίοδο της πανδηµίας.

•

Θα δοθούν οι διακρίσεις Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ - EXPORT LEADERS AWARDS στις
επιχειρήσεις της χώρας, που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους στον τοµέα της εξωστρέφειας.
Oι διακρίσεις αφορούν τις επιχειρήσεις µε τις υψηλότερες (βάσει κύκλου εργασιών) εξωστρεφείς
παραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας (ενέργεια, πετρελαιοειδή, µεταλλικά προϊόντα, µη
µεταλλικά ορυκτά, φάρµακα, µάρµαρα, ελαιόλαδο, κρασί, ποτά, χυµοί, κλπ) καθώς επίσης και
εταιρείες και φορείς που διακρίνονται στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα και στην
τόνωση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας,

•

Αυτοί που θα παρακολουθήσουν το forum µέσω της ψηφιακής πλατφόρµας θα έχουν επίσης
τη δυνατότητα:
1.

Να επισκεφθούν τα ψηφιακά περίπτερα των υποστηρικτών του forum,
όπου θα υπάρχουν videos προβολής των εταιρειών και των
προϊόντων – υπηρεσιών τους, τα προφίλ τους και στοιχεία
επικοινωνίας

2.

Να συνοµιλήσουν µε εκπροσώπους εταιρειών µέσω του networking
που θα λειτουργήσει στην ψηφιακή πλατφόρµα, Αυτό θα απαιτήσει
την εγγραφή των συµµετεχόντων στην ψηφιακή πλατφόρµα

3.

Να κανονίσουν b2b συναντήσεις

4.

Να επιλέξουν τον χρόνο παρακολούθησης του forum µέσω του
προγράµµατος (agenda)

•

Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα δοθεί στη δηµοσιότητα ο φερώνυµος αγγλόφωνος ετήσιος
οδηγός Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ - EXPORT LEADERS 2021 ο οποίος θα διανεµηθεί τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στον οδηγό θα αποτυπώνονται όλες οι εξελίξεις στους
τοµείς της εξωστρέφειας ενώ σε αυτόν θα συµπεριλαµβάνονται παρεµβάσεις των
σηµαντικότερων εκπροσώπων των παραπάνω τοµέων. Κλαδικές αναλύσεις, οικονοµικά
αποτελέσµατα, διαγράµµατα, πίνακες θα δίνουν µια αναλυτική εικόνα των εξελίξεων του τοµέα.
Ο οδηγός θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σε χιλιάδες εκπροσώπους δικτύων διανοµής του
εξωτερικού αλλά και οργανισµούς που προωθούν την Ελλάδα στο εξωτερικό είτε ως εµπορικό
είτε ως επενδυτικό προορισµό.
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