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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Πρεσβεία της Ελλάδος     
Σιγκαπούρη  

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

 
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης Road show στην Ν.Α Ασία, υπό την αιγίδα του Ελληνο-γερμανικού 
Επιμελητηρίου, πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη στις 29/11 επιχειρηματική αποστολή με έξι 
ελληνικές εταιρείες, εκ των οποίων τέσσερις τροφίμου και ποτού. Επικεφαλής της αποστολής 
ήταν ο Γενικός Διευθυντής του εν λόγω Επιμελητηρίου κ. Ιωάννης Πατσιαβός. Την οργάνωση 
των επιχειρηματικών συναντήσεων ανάλαβε εξ ολοκλήρου το Γραφείο ΟΕΥ Σιγκαπούρης. 
Ενημερωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε νωρίς την 29η Νοεμβρίου στην Πρεσβεία, όπου στα 
μέλη της αποστολής παρουσιάστηκε η οικονομία της Σιγκαπούρης, οι διμερείς οικονομικές και 
εμπορικές σχέσεις, οι δράσεις της Πρεσβείας από την έναρξη λειτουργίας (τον Απρίλιο 2018) και 
οι προτεραιότητες για το 2020. Ειδικότερα οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ενημερώθηκαν για 
τον κλάδο τροφίμου και ποτού, την αγορά των καλλυντικών και των βιομηχανικών προϊόντων στη 
Σιγκαπούρη, τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς, καθώς και τις ήδη 
προγραμματισμένες εκθέσεις για το α΄ εξάμηνο του 2020, προκειμένου να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο συμμετοχής τους..  
Οι επιχειρηματικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ελληνικού 
εστιατορίου, το οποίο προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την εκδήλωση. Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκαν πάνω από τριάντα εκπρόσωποι  εταιρειών εισαγωγής –διανομής, βιομηχανίας 
καλλυντικών και βιομηχανικών αρωμάτων. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν οι κάτωθι 
εταιρείες:      

1) BARISTA PRO (www.baristapro.com.gr, www.giagiamas.gr) 
 Καινοτόμα παραδοσιακά αναψυκτικά  

2) Ιερά Μονή Χιλανδαρίου  (www.oinoshilandariou.gr) 
      Σάββας Χαρμπαντίδης, Sales Manager- Παραγωγή μοναστηριακού οίνου 
3) INCOSAL (www.benelica.gr) 
      Παραγωγή και εξαγωγή καινοτόμων καλλυντικών  
4) VIORYL (www.vioryl.gr) 
      Παραγωγή βιομηχανικών αρωμάτων 
5) KATSAROS DISTILLERY (www.katsarosdistilley.gr) 
      Παραγωγή ούζου -τσίπουρου 
6) OLYMPIAN GREEN (www.olympiangreen.com) 

                  Παραγωγή έξτρα παρθένου ελαιολάδου και ελιάς  
 
Τα αποτελέσματα της εν λόγω επιχειρηματικής αποστολής κρίνονται θετικά καθώς οι 
εκπρόσωποι των ελληνικών επιχειρήσεων είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την αγορά της 
Σιγκαπούρης, να διεξάγουν επιτόπια έρευνα, να ενημερωθούν και να πραγματοποιήσουν τις 
πρώτες τους επιχειρηματικές συναντήσεις  οι οποίες στέφθηκαν με επιτυχία, καθώς ήδη 
κλείσθηκαν οι πρώτες συμφωνίες 
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