ΓΡΑΦΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΕΟΥΛ

Απολογισμός Αποστολής Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας – Ασίας στη
Σεούλ (16 – 18 Σεπτεμβρίου 2018).
Στο πλαίσιο ευρύτερης επίσκεψης στο γεωγραφικό χώρο της Άπω Ανατολής (Σεούλ – Τόκυο
– Ταϊπέι – Σένζεν – Χονγκ Κονγκ), έλαβε χώρα αποστολή του Επιχειρηματικού Συμβουλίου
Ελλάδας - Ασίας στη Σεούλ στις 16-18 τρέχοντος μηνός. Η μικρή επιχειρηματική αποστολή,
κατόπιν ακυρώσεων της τελευταίας στιγμής, περιλάμβανε τρεις επιχειρήσεις τροφίμων, την
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Α.Ε. (Κρητικό ελαιόλαδο), ENNEA EXPORTS (Ελαιόλαδο Σπάρτης, ελιές, μέλι,
σταφίδες), OLYMPIAN GREEN S.A. (Ελαιόλαδο Πελοποννήσου & ελιές) και την PHARMEX
S.A. (φαρμακευτικά καλλυντικά και υπερτροφές δημητριακών). Την αποστολή συνόδευσε ο κ. Ι.
Πατσιαβός.
Οι ελληνικές εταιρείες είχαν επιχειρηματικές συναντήσεις με αντίστοιχες κορεατικές, οι
οποίες προγραμματίστηκαν με ευθύνη του Γραφείου μας. Οι εν λόγω συναντήσεις είχαν φυσικά
κατ’ αρχήν διερευνητικό χαρακτήρα και συνδυάστηκαν με την απαραίτητη ενημέρωση των
ελληνικών εταιρειών από το Γραφείο μας για τις ιδιαιτερότητες της εδώ αγοράς. Όλες οι ελληνικές
εταιρείες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ποιότητα των προγραμματισθεισών
συναντήσεων, την σοβαρότητα και το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι Κορεάτες συνομιλητές τους,
εκτιμώντας ότι οι αρχικές αυτές συναντήσεις είχαν ουσιαστικότερο περιεχόμενο και προχώρησαν
περισσότερο από ότι ανέμεναν αρχικά.
Επίσης, με μεσολάβηση του Γραφείου μας, ενημερώθηκαν σχετικά οι φορείς KOREA
IMPORTERS
ASSOCIATION
(KOIMA),
KOREA
INTERNATIONAL
TRADE
ASSOCIATION (KITA) και KOREA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (KCCI),
οι οποίοι πραγματοποίησαν σχετικές αναρτήσεις στις ιστοσελίδες τους προς ενημέρωση των
μελών τους.
Συμφωνήθηκε με τις ελληνικές επιχειρήσεις να παραμείνουν σε επαφή με το Γραφείο μας,
γνωστοποιώντας μας την πρόοδο της επικοινωνίας τους με τους κορεάτες εισαγωγείς,
προκειμένου να τους παρέχουμε κάθε δυνατή συνδρομή κατά τις περαιτέρω επαφές τους με
Κορεατικές εταιρείες και ήδη δίνεται η απαραίτητη συνέχεια.
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