
Πρόταση Χορηγικής Υποστήριξης



«Η Ελλάδα μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αποτελέσει προορισμό ξένων 

άμεσων επενδύσεων.

Αυτή είναι, άλλωστε, και η επιθυμία των στελεχών των ξένων εταιρειών 

που λειτουργούν στη χώρα μας. Να πείσουν, δηλαδή, τις μητέρες –

εταιρείες να τοποθετήσουν την Ελλάδα στον χάρτη των πιθανών 

επενδύσεών τους.

Για να συμβεί, όμως, αυτό, θα πρέπει και η Πολιτεία να κατανοήσει τις 

ανάγκες και, κυρίως, να εφαρμόσει τις προτάσεις των ξένων εταιρειών, οι 

οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση του πλαισίου για την υποδοχή ξένων 

επενδύσεων στη χώρα.

Αυτή τη σκοπιμότητα, της ανάδειξης δηλαδή της Ελλάδας ως ελκυστικού 

επενδυτικού προορισμού, φιλοδοξεί να υπηρετήσει το ΕΤΗΣΙΟ FORUM

“InvestGR – ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».

Ανδρέας Γιαννόπουλος
Public Affairs & Networks

Σημείωμα του Οργανωτή



«…Μια ισχυρή παρουσία διεθνών επιχειρήσεων είναι η μόνη ελπίδα για 

να μπορέσει η οικονομία να υπερκεράσει δομικές παθογένειες και 

αρνητικές τάσεις, ενισχύοντας επίσης τη ζήτηση για μεταρρυθμίσεις. Όχι 

μειώσεις μισθών και μέτρα λιτότητας, αλλά μεταρρυθμίσεις που 

αυξάνουν την παραγωγικότητα κεφαλαίου και εργασίας, και 

ενσωματώνουν την οικονομία στις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής.»

«…Μια απλή ανάγνωση των διεθνών δεικτών ανταγωνιστικότητας 

(World Economic Forum, World Bank) υποδεικνύει τις θεσμικές και 

ρυθμιστικές παρεμβάσεις που μπορούν να καταστήσουν τη χώρα 

ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Δεκάδες δείκτες επηρεάζουν 

καθοριστικά τις επενδυτικές αποφάσεις. Αυτοί πρέπει να συνθέσουν 

τους μεταρρυθμιστικούς στόχους του αναπτυξιακού προγράμματος της 

χώρας.»

Σημείωμα του Επιστημονικού Υπεύθυνου

Γιώργος Παγουλάτος
Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και 

Οικονομίας στο 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Επισκέπτης Καθηγητής στο Κολέγιο 

της Ευρώπης



Η Διαπίστωση

Το σύνολο σχεδόν του πολιτικού φάσματος συμφωνεί πλέον ότι η ανάπτυξη της χώρας θα προέλθει, κατά κύριο λόγο, 

από τις ξένες άμεσες επενδύσεις.

Μεγάλες ξένες εταιρείες αρχίζουν να επενδύουν, ενίοτε σημαντικά ποσά, ή να εκδηλώνουν το έντονο ενδιαφέρον τους 

να επενδύσουν στη χώρα.

Σειρά παθογενειών και εγγενών δυσλειτουργιών σε κρίσιμους τομείς και θεσμούς ορθώνουν, ωστόσο, ακόμη 

εμπόδια στην προσπάθεια να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.



Η Ιδέα

Α. Δημιουργία του Eτήσιου FORUM «InvestGR – ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Ευκαιρία διαλόγου ανάμεσα στα ανώτατα στελέχη των ξένων εταιρειών στην Ελλάδα και τους σημαντικότερους 

πολιτικούς εταίρους της χώρας.

Στόχος: η βελτίωση του επενδυτικού πλαισίου και η ανάδειξη της Ελλάδας ως ελκυστικού προορισμού για τις ξένες 

άμεσες επενδύσεις.

Β. Σύνταξη του κειμένου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», με βάση τις 

θέσεις και προτάσεις των ξένων εταιρειών στην Ελλάδα.

Στόχος: η προβολή της εικόνας της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού στις κεντρικές διοικήσεις των εταιρειών 

τους και η συμβολή στη βελτίωση του γενικότερου πλαισίου για την πραγματοποίηση ξένων άμεσων επενδύσεων 

στην Ελλάδα.



Α. Ετήσιο FORUM «InvestGR – Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα»

▪ Ετήσιος θεσμός.

▪ Συμμετέχουν: εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, κομμάτων και στελεχών ξένων εταιρειών στην Ελλάδα.

▪ Θεματική: το υπάρχον πλαίσιο για την πραγματοποίηση ξένων επενδύσεων και οι κατευθυντήριες γραμμές και 

επιλογές για τη βελτίωση του πλαισίου αυτού.

▪ Στόχοι:

✓ Η ανάδειξη των θέσεων και απόψεων των ξένων εταιρειών στην Ελλάδα ως προς το πώς θα καταστεί η 

Ελλάδα ελκυστικός προορισμός για τις ξένες άμεσες επενδύσεις.

✓ Η προσφορά βήματος σε εκπροσώπους της Κυβέρνησης και κομμάτων να ενημερώσουν για τις ενέργειες, 

τα σχέδια και τις θέσεις τους πάνω στη θεματική αυτή.



Β. «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

▪ Κάθε χρόνο, συντάσσεται και δημοσιοποιείται η «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ», η οποία παρουσιάζεται στα ΜΜΕ και αποστέλλεται στους φορείς της χώρας και στην Ε.Ε.

▪ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ περιλαμβάνει τις θέσεις και προτάσεις των ξένων εταιρειών στην Ελλάδα, 

όπως αυτές διατυπώνονται από τους εκπροσώπους τους, και παρουσιάζεται και συζητείται κατά το ετήσιο 

FORUM «InvestGR - ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».

▪ Επιστημονικός Υπεύθυνος, o Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Γιώργος Παγουλάτος.

▪ Κάθε χρόνο, πριν το ετήσιο FORUM και την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, πραγματοποιείται έρευνα, στην οποία 

αποτυπώνονται οι στάσεις και απόψεις των στελεχών των ξένων εταιρειών στην Ελλάδα 
πάνω στα υπό συζήτηση θέματα. Η έρευνα παρουσιάζεται και συζητείται στο ετήσιο FORUM.



Πρόγραμμα 1ου FORUM 2018
03.07.18 | Hilton Athens

08.30 – 09.15:

Εισαγωγή από 1 CEO

Εναρκτήρια ομιλία Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης*

Χαιρετισμός ΣΕΒ

09.15 – 10.30:

Παρουσίαση έρευνας

Συζήτηση: «Δημόσιο: Λεβιάθαν ή 

καταλύτης για τις επενδύσεις;»

Συντονιστής: Ηλίας Μπέλος

10.30 – 10.45: Διάλειμμα

10.45 – 11.30:

Συζήτηση: «Απονομή Δικαιοσύνης και 

επίλυση διαφορών: Με το πόδι στον 

επιταχυντή;»

Συντονιστρια: Ιωάννα  Μάνδρου

11.30 – 12.15:

Συζήτηση: «Φορολογία: ώρα 

αποφάσεων;»

Συντονιστής: Σεραφείμ Κωσταντινίδης

12.15 – 13.00:

Εισαγωγή από 1 CEO

Ομιλία Πολιτικού Αρχηγού

13.00 – 14.00: Γεύμα 

14.00 – 14.45: 

Συζήτηση: «Ανθρώπινο κεφάλαιο:                     

Citius, Altius, Fortius;»*

Συντονιστής: Θεόδωρος 

Γεωργακόπουλος

14.45 – 15.30:

Συζήτηση: «Έρευνα και Καινοτομία: 

Άπιαστο όνειρο ή ρεαλιστικός στόχος;»*

Συντονιστής: Πάσχος Μανδραβέλης

15.30 – 15.45: Διάλειμμα 

15.45 – 16.30:

Εισαγωγή από 1 CEO

Ομιλία Πολιτικού Αρχηγού

16.30 – 17.15:

Συζήτηση: «Εν αρχή ην… οι Υποδομές;»*

Συντονιστής: Νίκος Ρουσάνογλου

17.15 – 17.45:

Παρουσίαση «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» από 

1 CEO

17.45 – 18.30:

Εισαγωγή από 1 CEO

Κλείσιμο Ημερίδας από Πολιτικό Αρχηγό

*Τα πάνελ συζητήσεων αποτελούνται από 

τέσσερις CEOs, εκ των οποίων ο ένας είναι 

Προεδρεύων



Χορηγικά Πακέτα



• Εισαγωγικός χαιρετισμός του επικεφαλής ξένης εταιρείας στην Ελλάδα, πριν από μια από τις 
τέσσερις ομιλίες πολιτικών προσώπων ή παρουσίαση του κειμένου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» στο 1ο FORUM 2018.

• Δυνατότητα προβολής εταιρικού ψηφιακού υλικού στον χώρο υποδοχής του FORUM.

• Αναφορά της εταιρείας ως «Χρυσού Χορηγού» στο διαφημιστικό υλικό του FORUM.

• Χρήση του λογοτύπου της εταιρείας στα έντυπα της «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» σε διακεκριμένη θέση.

• Τοποθέτηση προωθητικού υλικού της εταιρείας στον φάκελο του FORUM, ο οποίος θα διανεμηθεί 
στους συμμετέχοντες.

• Διάθεση 10 προσκλήσεων για το FORUM και αποκλειστικού τραπεζιού.

Χρυσός Χορηγός
15.000 €



Αργυρός Χορηγός
7.000 €

• Δυνατότητα συμμετοχής του επικεφαλής ξένης εταιρείας στην Ελλάδα ως Προεδρεύοντος σε ένα 

από τα πάνελ του FORUM.

• Αναφορά της εταιρείας ως «Αργυρού Χορηγού» στο διαφημιστικό υλικό του FORUM.

• Χρήση του λογοτύπου της εταιρείας στα έντυπα της «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».

• Τοποθέτηση προωθητικού υλικού της εταιρείας στον φάκελο του FORUM, ο οποίος θα διανεμηθεί 

στους συμμετέχοντες.

• Διάθεση 5 προσκλήσεων.



Χορηγός
5.000 €

• Δυνατότητα συμμετοχής του επικεφαλής ξένης εταιρείας στην Ελλάδα σε ένα από τα έξι θεματικά 

πάνελ του FORUM.

• Αναφορά της εταιρείας ως «Χορηγού» στο διαφημιστικό υλικό του FORUM.

• Χρήση του λογοτύπου της εταιρείας στα έντυπα της «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».

• Διάθεση 3 προσκλήσεων



ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Public Affairs & Networks

Πρωτέως 23, Κηφισιά 14564

210 62 53 763

www.paandn.gr

info@paandn.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Touchpoint Strategies

Μέλος του Ομίλου Ogilvy & Mather Greece

Ημαθίας 10, Γέρακας 15344 

210 66 60 850

www.touchpointstrategies.gr

info@touchpointstrategies.gr

www.investgr.eu

info@investgr.eu  

http://www.paandn.gr/
mailto:info@paandn.gr
http://www.touchpointstrategies.gr/
mailto:info@touchpoint.gr
http://www.investgr.eu/

