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        Μαδρίτη, 26 Ιανουαρίου 2023 

 

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση διαδικτυακού σεμιναρίου (‘webinar’) για την αγορά της Ισπανίας 

(25.1.2023) 

Το απόγευμα της 25ης Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και υπό την οργάνωση και 

εποπτεία του Enterprise Greece, με τη συνεργασία της Πρεσβείας και του Γραφείου Ο.Ε.Υ. 

διαδικτυακό σεμινάριο (‘Webinar’), που διεξήχθη στην αγγλική γλώσσα, με σκοπό την ενημέρωση 

ελληνικών επιχειρήσεων για την οικονομία της Ισπανίας, τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές 

τους σχέσεις με την Ελλάδα και τις προοπτικές ανάπτυξης συνεργασιών και εδώ 

δραστηριοποίησης. Εν λόγω Webinar είχε τίτλο ‘Doing Business in Spain’ και είχε διάρκεια δύο 

ωρών. Σύμφωνα με στοιχεία που μας ανέφερε το Enterprise Greece, περίπου 270 εκπρόσωποι 

επιχειρήσεων δήλωσαν συμμετοχή για να παρακολουθήσουν το Webinar. 

Κατόπιν των εισαγωγικών χαιρετισμών της Εντεταλμένης Συμβούλου του Enterprise Greece κας 

Αλεξανδροπούλου και του Έλληνα Πρέσβεως στην Ισπανία κ. Φωτόπουλου, το πρόγραμμα του 

Webinar περιέλαβε κατ’ αρχάς παρουσίαση του υπογράφοντος σχετικά με την ισπανική οικονομία 

και τις διμερείς οικονομικές & εμπορικές σχέσεις, καθώς και τις προοπτικές ενίσχυσής τους. 

Ακολούθησαν τέσσερις παρουσιάσεις από ομιλητές η συμμετοχή των οποίων εξασφαλίσθηκε χάρη 

στις προσπάθειες του Γραφείου ΟΕΥ. Συγκεκριμένα, ο κ. Javier Arnau, Διευθυντής εκθεσιακού 

Οργανισμού ναυτιλιακού κλάδου Navalia με έδρα το Vigo στην Γαλικία, παρουσίασε τον ισπανικό 

κλάδο ναυπηγείων και ναυτιλιακού εξοπλισμού και τις δυνατότητες συνεργασίας του με την 

Ελλάδα, ο κ. Jorge Herrera, Επικεφαλής Τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΝΑ Ευρώπης της 

μεγάλης ισπανικής ξενοδοχειακής αλυσίδας Meliá με έδρα τη Mallorca μίλησε για τις 

δραστηριότητες επέκτασης της αλυσίδας στην Ελλάδα, ο κ. Ιωάννης Μαλαματίνης, Γενικός 

Διευθυντής του εισαγωγικού οίκου Olimpo Gourmet με έδρα την Βαρκελώνη, μετέφερε την εμπειρία 

του από την ισπανική αγορά τροφίμων και ποτών, καθώς και ο κ. Μιχάλης Κόκκινος, Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος της ελληνικής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας / ψηφιακών εφαρμογών 

MOPTIL, ο οποίος μετέφερε στο κοινό την εμπειρία του πρόσβασης στην ισπανική αγορά.  

Το ενδιαφέρον του συμμετέχοντος επιχειρηματικού κοινού διατηρήθηκε αμείωτο σε ολόκληρη τη 

διάρκεια του Webinar, ενώ στο τέλος τέθηκε από μία ερώτηση σε έκαστο των προσκεκλημένων 

ομιλητών. Η εντύπωσή μας από την όλη διοργάνωση, μορφή, ροή και παρουσίαση της εκδήλωσης 

υπήρξε εξαιρετική, το επίπεδό της όντας ιδιαίτερα υψηλό, γεγονός που οφείλεται στη μεγάλη 

σχετική εμπειρία του Enterprise Greece, το οποίο έχει διοργανώσει σειρά ανάλογων διαδικτυακών 

σεμιναρίων σε συνεργασία με Πρεσβείες και Γραφεία Ο.Ε.Υ. στο εξωτερικό, αλλά επίσης στην 

μεθοδική, ταχεία και ενεργό συνδρομή της Πρεσβείας και του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Βεβαίως, η επιτυχία 

της εκδήλωσης οφείλεται στο υψηλό επίπεδο των παρεμβάσεων όλων των προσκεκλημένων 

ομιλητών. Φυσικά, τεθήκαμε στη διάθεση των εκπροσώπων ελληνικών επιχειρήσεων που 

παρακολούθησαν, προκειμένου να παράσχουμε περισσότερο αναλυτικές πληροφορίες και 
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συνδρομή με σκοπό την δραστηριοποίησή τους στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και δυνητικά 

κερδοφόρο αγορά της Ισπανίας. 

 

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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