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Παναγιώτης Παπάζογλου Διευθύνω

Σύμβουλος ΕΥ Ελλάδος

Ανδρέας Γίαννόπουλος ιδρυτής InvestGR Forum

Διευθύνων Σύμβουλος PUBLIC AFFAIRS AND

NETWORKS

ΕΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ
ME TO INVESTGR FORUM

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ΕΥ Ελλάδος

και το InvestGR Forum συνεργάζονται
στο πλαίσιο φέτος του 4th InvestGR Forum

2021 Reforming the Greek Economy το

οποίο θα πραγματοποιηθεί στις ΙΑ Ιουλίου

2021 στο Hilton Όπως και πέρυσι η ΕΥ Ελλάδος

θα παρουσιάσει κατ αποκλειστικότητα

και σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση

στο InvestGR Forum τα ευρήματα της έρευνας

που διεξάγει η ΕΥ σε παγκόσμια κλίμακα

μετίτλο Attractiveness Survey

ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟ

ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ο Παναγιώτης Παπάζογλου Διευθύνων

Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος δήλωσε Στην

ΕΥ αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα των

επενδύσεων στη δημιουργία μακροπρόθεσμης

αξίας για την ελληνική οικονομία και

κοινωνία από το 201 9 παρακολουθούμε και

καταγράφουμε μέσα από την έρευνά μας
Attractiveness Survey τις απόψεις της δι¬

εθνούς επενδυτικής κοινότητας για την ελκυστικότητα

της Ελλάδας ως επενδυτικού

προορισμού Στοντρίτο λοιπόν χρόνο διεξα

γωγήςτηςέρευνάςμας θα είμαστε παρόντες

στο AthlnvestGR Forum 2021 για να μεταφέρουμε

τον παλμό της παγκόσμιας επενδυτικής

αγοράς σχετικά με την Ελλάδα να συγκρίνουμε

τις επιδόσειςτης χώρας μας στην

προσέλκυση ΑΞΕ τη χρονιά που μας πέρασε

καινά αναλύσουμετιςπροοπτικέςτηςως
επενδυτικού προορισμού σήμερα αύριο και

μετέπειτα
Ο Ανδρέας Γιαννόπουλος ιδρυτής του

InvestGR Forum και Διευθύνων Σύμβουλος

της Public Affairs and Networks δήλωσε

Είμαστε ιδιαιτέρωςχαρούμενοι για αυτή

τη συνεργασία με την ΕΥ Ελλάδος η οποία

συμβάλλει σημαντικά στον δημόσιο διάλογο

για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα μέσω

μιας σπουδαίας και πλήρους έρευνας σε σημαντικό

δείγμα ανώτατων στελεχών διεθνών

εταιρειών με υπάρχουσες ή δυνητικές επενδύσεις

στην Ελλάδα
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