
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Enterprise Greece και η eBay ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη 
στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της εξαγωγικής 

τους δραστηριότητας 
 

 

Αθήνα, 01 Σεπτεμβρίου 2020 | Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Enterprise Greece, ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την προσέλκυση 
επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών, και η eBay, παγκόσμιος 
ηγέτης στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, ανακοίνωσαν σήμερα τη συνεργασία 
τους για την ενδυνάμωση των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα από την ενίσχυση του 
ψηφιακού μετασχηματισμού και την παγκόσμια προβολή τους. Πρόκειται για ένα 
ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα που θα προωθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις σε 190 
αγορές ανά τον κόσμο, μέσα από την παγκόσμια επιτυχημένη πλατφόρμα της eBay. 
 
Η δυναμική των δύο αυτών συνεργατών, σε συνδυασμό με την εμπειρία που 
διαθέτουν, θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο, υποστηρικτικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που θα παρέχει καθοδήγηση για το πώς να γίνει κανείς επιτυχημένος 
πωλητής της eBay. Σε αυτό το πλαίσιο, θα σχεδιαστεί  ένα ελληνικό ηλεκτρονικό 
περίπτερο (Greek Corner), προώθησης και προβολής των ελληνικών προϊόντων στους 
καταναλωτές της eBay διεθνώς. Επιπρόσθετα, η συνεργασία θα περιλαμβάνει συνεχή 
υποστήριξη, επιχειρησιακή ανάπτυξη, διευρυμένα όρια πωλήσεων και μία ειδική 
σελίδα συμμετοχής στα ελληνικά. 
 
Ο Ilya Kretov, Γενικός Διευθυντής για τις παγκόσμιες αναδυόμενες αγορές της eBay 
καλωσόρισε τη συνεργασία, υπογραμμίζοντας πως «η eBay έχει μετασχηματιστεί σε 
κάτι μεγαλύτερο από ένα απλό marketplace για αγορές. Έχει μετατραπεί σε ένα 
σημαντικό μέσο εξαγωγών και εργαλείο εξωστρέφειας για τις επιχειρήσεις. Η 
Ελλάδα, μια χώρα που διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό μικρού και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεων, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς. Αξίζει να σημειωθεί πως 
μόνο το 2019, 12.000 ελληνικές επιχειρήσεις εξήγαγαν πάνω από ένα εκατομμύριο 
ελληνικά προϊόντα. Με αυτό ως δεδομένο, αναζητούμε ευκαιρίες προκειμένου να 
επενδύσουμε και να αναπτύξουμε τις συνεργασίες μας στην Ελλάδα. Είναι μεγάλη 
μας τιμή να συνεργαζόμαστε με την Enterprise Greece, με την οποία μοιραζόμαστε 
το ίδιο όραμα, που δεν είναι άλλο απ’ το να δίνουμε ώθηση στις ελληνικές 
επιχειρήσεις να ενισχύουν τις πωλήσεις τους στο εξωτερικό και να αναδεικνύουμε 
την αξία των ελληνικών προϊόντων, παγκοσμίως.» 

 
Η κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Enterprise Greece, σχολίασε πως «κύρια δέσμευσή 
μας είναι η στήριξη των ελληνικών εξαγωγών στις διεθνείς αγορές και η 
γνωστοποίηση των υψηλής ποιότητας ελληνικών προϊόντων σε καταναλωτές  από 
όλο τον κόσμο. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να καινοτομήσουν και να 



 

διαφοροποιηθούν, τόσο σε επίπεδο προϊόντος όσο και σε επίπεδο branding. Τα 
τελευταία δέκα χρόνια, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επιτύχει σημαντικό μερίδιο 
αγοράς στο εξωτερικό, διαθέτοντας παραδοσιακά ελληνικά συστατικά και 
πρωτοποριακό μάρκετινγκ. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Enterprise Greece 
προχώρησε σε έναν ουσιαστικό ψηφιακό μετασχηματισμό προκειμένου να στηρίξει 
την τοπική επιχειρηματική κοινότητα για τη διατήρηση της διεθνούς της παρουσίας. 
Οι νέες πρωτοβουλίες, περιλάμβαναν διαδικτυακούς ελληνικούς καταλόγους 
εξαγωγών, ψηφιακό «live» newsfeed με τις τελευταίες εξελίξεις σε όλες τις αγορές 
και  τρόπους διείσδυσης σε αυτές κατά τη διάρκεια του COVID-19,  ψηφιακές 
εκδηλώσεις καιB2Bs για αγορές στόχους, καθώς και online καμπάνιες, όπως, 
«Υποστηρίξτε τις ελληνικές εξαγωγές» για την προώθηση συγκεκριμένων 
προϊόντων/υπηρεσιών. Από αυτή την άποψη, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που 
ανακοινώνουμε σήμερα την έναρξη της συνεργασίας μας με την eBay  ενισχύοντας 
έτσι τις ψηφιακές δράσεις  εξωστρέφειας της εταιρείας με σκοπό να βοηθήσουμε τις 
ελληνικές εταιρείες να προσεγγίσουν ακόμη περισσότερους καταναλωτές και 
αγορές, για την αύξηση του εξαγωγικού μας αποτυπώματος. 
 
Με τον στόχο οι ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε 182 
εκατομμύρια πιθανούς αγοραστές σε 190 αγορές παγκοσμίως, μέσα από τη δύναμη 
της τεχνολογίας και την παγκόσμια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου eBay.com, 
αυτή η συνεργασία θα ανοίξει τον δρόμο σε νέες ευκαιρίες, αναδεικνύοντας την αξία 
των ελληνικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά. 
 
Σχετικά με την Enterprise Greece 
 
H Εταιρεία Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Εξωτερικών, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των 
εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και 
να προωθεί τα ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας. 
 
Σχετικά με την eBay 
 
Η eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα του εμπορίου, 
που διαθέτει τις πλατφόρμες Marketplace και Classifieds. Συνολικά, συνδέει 
εκατομμύρια αγοραστές και πωλητές παγκοσμίως, ενδυναμώνοντας τους 
ανθρώπους και δημιουργώντας ευκαιρίες για όλους. Η eBay ιδρύθηκε το 1995, στο 
Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο διαδραστικές 
αγορές του κόσμου, προσφέροντας μοναδικές επιλογές, μεγάλης αξίας.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και το παγκόσμιο 
χαρτοφυλάκιο των online εμπορικών σημάτων, επισκεφτείτε το www.ebayinc.com. 
 
 
 

http://www.ebayinc.com/


 

For further information contact: 
Enterprise Greece | Communication and Marketing Department. Tel.: +30 210 335 
5705, d.katsimani@eg.gov.gr 
 
V+O Communication | Account Supervisor Tel.: +30 6936658207 
asp@vando.gr  

mailto:d.katsimani@eg.gov.gr
mailto:asp@vando.gr

