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Μαδρίτη, 04.10.2018  

 

Πραγματοποίηση επιχειρηματικής παρουσίασης σε στοχευμένο ισπανικό 

κοινό της θυγατρικής της ελληνικής εταιρείας συστημάτων τηλεπικοινωνιών, 

INTRACOMTELECOM στην Ισπανία/Δράση Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης, 27.9.2018 

 

To Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Μαδρίτης, σε συνεργασία με την 

Πρεσβεία και την εταιρεία ΙΝΤRACOM TELECOM, πραγματοποίησε δράση για την 

επιχειρηματική παρουσίαση της Ιntracom-Telcom με στόχο την παροχή υποστήριξης στην 

επέκταση της ελληνικής εταιρείας στο εξωτερικό, μέσω της εικοστής δεύτερης θυγατρικής της 

στην Ισπανία. 

 

Η διοργάνωση, δίωρης διάρκειας, πραγματοποιήθηκε στους χώρους της Πρεσβευτικής 

κατοικίας στις 27 Σεπτεμβρίου τ.έ., στις 19:30 μ.μ. 

 

Η εκδήλωση, η οποία είχε καθαρά επιχειρηματικό χαρακτήρα –και όχι κοινωνικό- 

συγκέντρωσε περί τους 130 συνολικά στοχευμένους προσκεκλημένους, οι οποίοι, κατά κύριο 

λόγο, περιελάμβαναν διευθυντικά στελέχη των εδώ εταιρειών παροχής τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών, Ισπανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους και ορισμένα μέλη διπλωματικών 

αποστολών, κλαδικούς δημοσιογράφους και υψηλούς εκπροσώπους κλαδικών 

επιμελητηρίων και θεσμικών φορέων, στελέχη μεγάλων ισπανικών εταιρειών παροχής 

υπηρεσιών, εισαγωγικών οίκων και εδώ μεγάλων αλυσίδων.  

 

Η ελληνική εταιρεία στοχεύει στη σταδιακή της τοποθέτηση στην ισπανική αγορά, με το 

βλέμμα στραμμένο στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, καθώς βλέπει την Ισπανία ως πύλη 

εισόδου σε αυτές, όπου ήδη πραγματοποιεί τα πρώτα της βήματα με ολοκλήρωση 

συμφωνιών σε Βραζιλία και Εκουαδόρ. Συγκεκριμένα, αποβλέπει στην πρόσβαση και 

ασύρματη μετάδοση, σε προσφορά λύσεων τηλεπικοινωνιακού λογισμικού, υπηρεσιών και 

ενεργειακών λύσεων, ΤΠΕ καθώς και ¨Smart Cities”. Ειδικά στην Ισπανία, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον έχει η κάλυψη των αγροτικών καθώς και τουριστικών/παραθαλάσσιων περιοχών 

με οπτικές ίνες (high connectivity – moblie entertainment). 

 

Στην εκδήλωση απεύθυναν εναρκτήριο χαιρετισμό ο Πρέσβυς κ. Χριστόδουλος Λάζαρης και ο 

Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ιntracom – Telecom, κ. Αhmed Mohamed. 

Ακολούθησε η επιχειρηματική παρουσίαση της INTRACOM-TELECOM από τον αντιπρόεδρο 

πωλήσεων και υπεύθυνου αγορών Ιβηρικής και Ιταλίας, κ. Εrcole Rovida. Tα στελέχη της 

Πρεσβείας, του Γραφείου ΟΕΥ και εννέα διευθυντικά μέλη της εταιρείας που ταξίδεψαν από 

την Αθήνα, ήταν παρόντες στην εκδήλωση. Ακόμη, τίμησαν με την παρουσία τους τη δράση 

οι Έλληνες βουλευτές, κ. Χρήστος Καραγιαννίδης, κα Παναγιώτα Δριτσέλη και κ. Ανδρέας 
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Λοβέρδος, οι οποίοι επισκέφθηκαν τη Μαδρίτη στο πλαίσιο της συνάντησης 

κοινοβουλευτικών ομάδων του ΝΑΤΟ, εν όψει των εργασιών της ειδικής ομάδας για τη 

Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή και της υπο-επιτροπής για τη διατλαντική συνεργασία στην 

άμυνα και την ασφάλεια. 

 

Η διοργάνωση έκλεισε με προβολή ειδικού βίντεο που είχε ετοιμάσει η εταιρεία για την 

ψηφιακή τεχνολογία και τον τομέα τηλεπικοινωνιών στη χώρα μας και την προσφορά 

χαρακτηριστικών ελληνικών εδεσμάτων καθώς και ελληνικών οίνων/ποτών/αναψυκτικών, τα 

οποία επιμελήθηκαν οι εδώ κυριότεροι εισαγωγείς ελληνικών τροφίμων και ποτών καθώς και 

εκπρόσωποι ελληνικών εστιατορίων. Τέλος, είχε προβλεφθεί η προσφορά επιχειρηματικών 

δώρων ελληνικής προέλευσης στους συμμετέχοντες.  

 

Ακόμη, το πρωινό της Πέμπτης, κατόπιν αιτήματος της Ιntracom-Telecom, διοργανώθηκε 

από το Γραφείο ΟΕΥ, στους χώρους υποδοχής της Πρεσβείας, σε κατάλληλα διαμορφωμένη 

αίθουσα, ξεχωριστή συνέντευξη τύπου με παρουσίαση του επιχειρηματικού οράματος της 

εταιρείας στην Ιβηρική και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής σε έξι εκπροσώπους του 

κλαδικού τύπου τηλεπικοινωνίας και υψηλής τεχνολογίας. Ιδιαίτερες αναφορές έγιναν στην 

σύναψη στρατηγικής συμφωνίας για τα επόμενα δύο χρόνια της ελληνικής εταιρείας με την 

ισπανική ΑΟTEC, την εθνική ένωση τοπικών χειριστών τηλεπικοινωνιών, για την ενίσχυση 

της τεχνολογίας των μελών της καθώς και της συνεργασίας που εγκαινίασε η Intracom-

Telecom με την Πολυτεχνική Σχολή Μαδρίτης, όπου καταρχήν θα προσφέρονται διδακτικές 

ώρες από ειδικά στελέχη της εταιρείας σε σπουδαστές του εν λόγω πανεπιστημίου.  

 

Τον συντονισμό για την εν λόγω δράση εξωστρέφειας, η οποία χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα 

επιτυχημένη από τους εκπροσώπους της εταιρείας και τους προσκεκλημένους, είχε το 

Γραφείο ΟΕΥ από κοινού με την Πρεσβεία Μαδρίτης ενώ συνεργάστηκε με τους 

εκπροσώπους της εταιρείας σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία. 

 


