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BELT AND ROAD
ASSOCIATES

“1st GREECE – CHINA MATCHMAKING ONLINE FORUM”
29 Ιουλίου 2020, 9:00 (ώρα Ελλάδας), 14:00 (ώρα Πεκίνο)
Η BELT AND ROAD ASSOCIATES, ο ειδικός στις Ελληνοκινεζικές εμπορικές και
επενδυτικές σχέσεις, διοργανώνει το “1st GREECE – CHINA MATCHMAKING ONLINE
FORUM” στις 29 Ιουλίου 2020 στις 09:00 (ώρα Ελλάδας).
Το “1st GREECE – CHINA MATCHMAKING ONLINE FORUM” είναι μοναδικό γιατί:
1. Είναι το μοναδικό matchmaking Forum που παρουσιάζει projects από την Ελλάδα
αποκλειστικά σε Κινέζους επενδυτές.
2. Όλοι οι συμμετέχοντες από την Κίνα είναι ενεργοί επενδυτές.
3. Η εκδήλωση περιλαμβάνει αποκλειστικά παρουσίαση projects, χωρίς απώλεια χρόνου σε
άλλες γενικού περιεχομένου παρουσιάσεις.
4. Στόχος του Forum και των συμμετεχόντων είναι το άμεσο κλείσιμο επιχειρηματικών
συμφωνιών ανάμεσα σε ελληνικές επιχειρήσεις και Κινέζους επενδυτές.
5. Παρουσιάζονται μόνο 10 εταιρείες – projects, με συνέπεια την δεδομένη προβολή όλων των
project στους επενδυτές.
6. Οι παρουσιάσεις γίνονται στην αγγλική γλώσσα με ταυτόχρονη διερμηνεία στα Κινέζικα,
διευκολύνοντας σημαντικά την κατανόηση από τους Κινέζους επενδυτές.
7. Ο διοργανωτής είναι η BELT AND ROAD ASSOCIATES, η κορυφαία εταιρεία στην
προώθηση επενδυτικών σχεδίων από την Ελλάδα σε Κινέζους επενδυτές.
BELT AND ROAD ASSOCIATES ο ειδικός στο MATCHMAKING Ελλάδας - Κίνας
Το “1st GREECE – CHINA MATCHMAKING ONLINE FORUM” είναι το τρίτο
Matchmaking FORUM που διοργανώνεται από την BELT AND ROAD ASSOCIATES. Προηγήθηκε
το «INVEST IN GREECE FORUM 2020», 4 Ιουνίου 2020, το οποίο παρακολούθησαν εκατοντάδες
εκπρόσωποι Κινέζικων εταιρειών που επενδύουν στο εξωτερικό
http://www.beltandroadassociates.com/2020/06/09/invest-in-greece-Forum-2020-completed/.

Το 2017 είχε προηγηθεί η διοργάνωση από την BELT AND ROAD ASSOCIATES του «2017
CHINA (XI’AN) – GREECE INVESTMENT AND FINANCING TRADE FORUM» όπου
διοργανώθηκε αποστολή 35 ατόμων που ταξίδεψε στην Κίνα για να προωθήσει την Ελλάδα ως
επενδυτικό προορισμό και για να προωθήσει συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια
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Όλη η δράση της BELT AND ROAD ASSOCIATES είναι, πλέον, στα πλαίσια του
Στρατηγικού στόχου προσέλκυσης Κινέζικων επενδύσεων στην Ελλάδα ύψους 1 δις δολαρίων έως το
τέλος του 2021 http://www.beltandroadassociates.com/1billioninvestments/ .

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟ “1st GREECE – CHINA
MATCHMAKING ONLINE FORUM”
Αν είστε επιχειρηματίας που αναζητάτε τον επόμενο γύρο χρηματοδότησης και ταυτόχρονα
την προβολή της εταιρείας σας σε διεθνούς εμβέλειας επενδυτές, το “1st GREECE – CHINA
MATCHMAKING ONLINE FORUM” αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για εσάς για να
δικτυωθείτε με επενδυτές από την Κίνα. Οι λόγοι πολλοί, οι κυριότεροι είναι:
1. η Κίνα και οι επενδυτές της διαθέτουν σήμερα σημαντική κεφαλαιακή επάρκεια και διάθεση
για να επενδύσουν στις χώρες στον Δρόμο του Μεταξιού (BELT AND ROAD INITIATIVE).
2. οι πολιτικές σχέσεις της Κίνας με την Ελλάδα βρίσκονται στο ανώτατο σημείο με συνέπεια
οι επενδύσεις των Κινέζων στην Ελλάδα να υποστηρίζονται ενεργά και από τις δυο
Κυβερνήσεις.
3. οι επενδύσεις από Κινέζικα κεφάλαια μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο και για την διείσδυση
των προϊόντων της εταιρείας στην τεράστια αγορά της Κίνας.
4. το Forum διοργανώνεται από την BELT AND ROAD ASSOCIATES, το ισχυρότερο όνομα
σήμερα στην προώθηση επενδυτικών σχεδίων από την Ελλάδα στην Κίνα.
Στο “1st GREECE – CHINA MATCHMAKING ONLINE FORUM” θα παρουσιαστούν projects
από διάφορους τομείς όπως: Φαρμακευτικά, Τεχνολογία, Πληροφορική, Τουρισμός, Ενέργεια,
Ορυκτά – Μέταλλα, Υπηρεσίες, Βιομηχανία. Θα παρουσιαστούν σχέδια από καθιερωμένες
επιχειρήσεις αλλά και από Νεοφυείς.

AGENDA “1st GREECE – CHINA MATCHMAKING ONLINE FORUM”
08:30-09:00 Εγγραφή
09:00 Εισαγωγή από τον Συντονιστή
1ο - 10ο project (15 λεπτά κάθε
09:10 – 11:25 project)
11:40 Σύνοψη και τελικές παρατηρήσεις
11:45 Τέλος του Forum
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Στο Forum θα συμμετέχουν 1) από την Ελλάδα οι διοργανωτές και οι εταιρείες που θα
παρουσιάσουν τα project, 2) από την Κίνα οι εγκεκριμένοι επενδυτές. Δεν θα συμμετέχουν
τρίτοι (ως παρατηρητές ή για άλλη αιτία), είτε από την Ελλάδα είτε από την Κίνα.
2. Όλες οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα με ταυτόχρονη διερμηνεία στα
Κινέζικα.
3. Τα στοιχεία των εταιρειών που θα συμμετέχουν στο Forum καθώς και τα project θα γίνουν
γνωστά μόνο στους επενδυτές που θα συμμετάσχουν. Δεν θα δημοσιοποιηθεί η λίστα σε
τρίτους ούτε θα γνωστοποιηθεί στους λοιπούς συμμετέχοντες στο Forum από την Ελλάδα
(project owners).
4. Το Forum θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας ZOOM
5. Το βίντεο του Forum δεν θα δημοσιοποιηθεί ούτε θα γίνει ζωντανή μετάδοση κατά τη διάρκεια
του Forum. Δεν επιτρέπεται η αναμετάδοση του Forum από τους συμμετέχοντες σε αυτό.
6. Η σειρά παρουσίασης των project θα αποφασιστεί με κλήρωση η οποία θα γίνει στις
27/7/2020, με την παρουσία ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρεία (διαδικτυακά). Η διαδικασία
της κλήρωσης θα εξασφαλίσει την διατήρηση της ανωνυμίας κάθε συμμετέχοντα σε αυτήν.
7. Κάθε project θα παρουσιαστεί συνολικά 15 λεπτά. Η παρουσίαση θα διαρκέσει 5 λεπτά και θα
ακολουθήσουν 10 λεπτά Q + A και περαιτέρω διευκρινίσεις από την εταιρεία προς τους
επενδυτές.
8. Στην παρουσίαση και στο Q+A session κάθε project μπορούν να συμμετέχουν και περισσότερα
του ενός στελέχη από κάθε εταιρεία.
9. Κατά την παρουσίαση κάθε project, στο πάνελ θα βρίσκονται ο Συντονιστής του Forum και οι
εκπρόσωποι της συγκεκριμένης εταιρείας για να παρουσιάσουν το project στους
συμμετέχοντες Κινέζους επενδυτές.
10. Μετά το Forum οι παρουσιάσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των ιδιοκτητών των project θα
κοινοποιηθούν σε όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στο Forum. Στις εταιρείες θα
κοινοποιηθούν τα στοιχεία των επενδυτών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα
συγκεκριμένα project.
11. Οι εταιρείες πρέπει να παραδώσουν στους διοργανωτές έως 5 ημέρες πριν την διεξαγωγή του
Forum την παρουσίαση (PPT) που θα παρουσιάσουν στο Forum καθώς και το κείμενο που θα
συνοδεύει την παρουσίαση. Όλα τα ανωτέρω στην αγγλική γλώσσα.
12. Οι εταιρείες πρέπει να παραδώσουν στους διοργανωτές, 15 ημέρες πριν την διεξαγωγή του
Forum τα ακόλουθα: 1) δισέλιδο teaser του επενδυτικού σχεδίου στα αγγλικά σε μορφή Word,
2) βιογραφικό σημείωμα του presenter 200 λέξεων στα αγγλικά σε μορφή Word 3)
φωτογραφία του presenter σε μορφή jpg υψηλής ανάλυσης, 4) στοιχεία επικοινωνίας της
εταιρείας (email, τηλέφωνο, website, ονόματα επικοινωνίας). Τα ανωτέρω στοιχεία θα
μεταφραστούν στα Κινέζικα από τους διοργανωτές και θα αποσταλούν σε όλους όσους
δηλώσουν συμμετοχή από την Κίνα.
13. Οι εταιρείες έχουν την αποκλειστική ευθύνη να εξασφαλίσουν άριστη σύνδεση στο διαδίκτυο
κατά τη διάρκεια του Forum. Την εβδομάδα πριν την διεξαγωγή του Forum θα γίνει δοκιμή
σύνδεσης από τον τόπο και τον υπολογιστή με τον οποίον θα γίνει η σύνδεση την ημέρα
διεξαγωγής του Forum.
14. Η σύνδεση κάθε εταιρείας με την πλατφόρμα ZOOM θα γίνεται αμέσως μετά την αποχώρηση
της προηγούμενης εταιρείας από το πάνελ. Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης η διαδικασία θα
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προχωράει με την επόμενη εταιρεία και η εταιρεία που απέτυχε να συνδεθεί θα ακολουθήσει
αμέσως μετά.
15. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλλουν τον τρόπο διοργάνωσης του Forum με
σκοπό την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος για τους συμμετέχοντες.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος συμμετοχής κάθε εταιρείας που θα επιλέγει για να παρουσιάσει το δικό της project
ανέρχεται στο ποσό των 700€ (επτακόσια ευρώ). Το αντίτιμο προκαταβάλλεται έως και την 17η
Ιουλίου 2020 στον τραπεζικό λογαριασμό των διοργανωτών και η πληρωμή αποτελεί προϋπόθεση
συμμετοχής στο Forum. Το κόστος καλύπτει την συμμετοχή στο Forum (όπως περιγράφεται στο
παρόν κείμενο) και τις μεταφράσεις των κειμένων στα Κινέζικα (teaser).
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εάν ενδιαφέρεστε να παρουσιάσετε το δικό σας επενδυτικό σχέδιο κατά τη διάρκεια του “1st
GREECE – CHINA MATCHMAKING ONLINE FORUM” παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε
email στην διεύθυνση oborForum@gmail.com ή στο info@beltandroadassociates.com με μια πολύ
σύντομη περιγραφή του project (5-10 σειρές) καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
Επισημαίνουμε ότι ένα project θα παρουσιαστεί είτε από την εταιρεία – ιδιοκτήτη είτε από
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από την ίδια την εταιρεία.
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα επιλογής των εταιρειών που θα παρουσιάσουν το δικό
τους project με βάση ποιοτικά κριτήρια.
Βρισκόμαστε στην διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.
Με εκτίμηση
Γιώργος Φλωράς
BELT AND ROAD ASSOCIATES MANAGING PARTNER
email: gfloras@beltandroadassociates.com
tel. +306974910050
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