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Το Ελληνο- Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Ανάπτυξης θεωρεί ότι η 
ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μέσω της ανάπτυξης των 
εξαγωγών καθώς και των επενδύσεων των Ελληνικών επιχειρήσεων εκτός 
Ελλάδος αποτελούν βασικά οχήματα για την έξοδο από την κρίση.  

Στο πλαίσιο αυτό στις 24 Απριλίου 2018 οργανώνει Σεμινάριο- Εσπερίδα, με 
θέμα «Οι αγορές της Αφρικανικής Ηπείρου,  Πρόσφορο έδαφος για τις 
ελληνικές εξαγωγές και επενδύσεις» στο Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11, Πλάκα από 
τις 14:00 – 19:00. 

Το Σεμινάριο- Εσπερίδα θα έχει δύο μέρη. Το πρώτο θα είναι αφιερωμένο στο 
Σεμινάριο και το δεύτερο θα αφορά ένα πάνελ συζήτησης.  

I. Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων που ασχολούνται 
με το μάρκετινγκ για την ανάπτυξη νέων αγορών και τις εξαγωγές και 
επενδύσεις ιδιαίτερα  σε χώρες της Αφρικής.  

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κ. Γιάννης Κουρκουτάς, ο οποίος είναι 
Africa Regional Manager της Olympia Electronics S.A.  
 

II. Στο πάνελ συζήτησης θα συμμετάσχουν Επίτιμοι Πρόξενοι και  ανώτατα 
στελέχη πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών διαφόρων κλάδων που 
δραστηριοποιούνται στην Αφρική, και οι οποίοι εκτός από το να 
καταθέσουν τη δική τους προσωπική εμπειρία θα απαντήσουν και σε 
ερωτήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με το επιχειρείν στις χώρες της 
Αφρικής. 
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Ειδικότερα στο ανωτέρω πάνελ θα συμμετάσχουν οι:  

κα Tερίνα Αρμενάκη, Επίτιμη Πρόξενος Αιθιοπίας 

κ. Ευάγγελος Καμάρης, Διευθυντής Ανάπτυξης για την Αφρικανική Αγορά 
Μυτιληναίος  Α.Ε 

 κ. Ανδρέας Διαμαντέας, Δ/ντής Τραπεζικής & Οικονομικών  
της Intrasoft International 

κ. Νίκος Μανδράς, Διευθύνων Σύμβουλος  της SOFMAN AE  

κ. Αντώνης Μαυρίδης, Μέλος Δ.Σ του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου 

Το πάνελ θα συντονίσει ο δικηγόρος και μέλος του Δ.Σ του Ελληνο-
Αφρικανικού Επιμελητηρίου κ. Γιάννης Βασαρδάνης 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Το θεματικό αντικείμενο του σεμιναρίου περιλαμβάνει :   

Γενική θεώρηση του εξαγωγικού Μάρκετινγκ στην Αφρική 
α. Απόκτηση γνώσης αγοράς εξαγωγής 
β. Σχεδιασμός δικτύων διανομής 
γ. Στόχοι και πολιτική τιμολόγησης 
δ. Στόχοι και στρατηγική προώθησης 
ε. Logistics  

B. ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι  οι συμμετέχοντες  να έχουν τη 
δυνατότητα : 
 
• να αποκτήσουν γνώσεις των  διαφορών  μεταξύ της Αφρικανικής 
αγοράς και τον υπόλοιπου κόσμου 
• να προσαρμόσουν τη στρατηγική μάρκετινγκ τους και να διεισδύσουν 
στην αγορά της Αφρικής 
• να μάθουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αφρική 



 
• να καταλήξουν εάν η Αφρική ταιριάζει στους στόχους της εταιρείας 
τους 
 
 
Γ. Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  
 
Ο Γιάννης Κουρκουτάς είναι Africa Regional Manager της εταιρίας 
Olympia Electronics S.A. Σπούδασε και εργάστηκε ως Materials Scientist 
αλλά τον κέρδισε ο κόσμος των επιχειρήσεων και μετά την απόκτηση 
του MBA με ειδίκευση στο Operational Management εργάστηκε ως 
project manager στην Ελλάδα στον χώρο του supply chain. Εργάστηκε 
επί σειρά ετών στην Αφρική ως General Manager μεγάλης εταιρείας 
τροφίμων. Ειδικεύεται στο εξαγωγικό marketing και business 
development, με επίκεντρο τις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής 
 
 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο  προτεινόμενο 

Σεμινάριο παρακαλούνται να επιστρέψουν συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη 

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο Επιμελητήριο,  email : 

info@helafrican-chamber.gr.   

 


