
 
Το Enterprise Europe Network - 

Hellas , μέλος του ομώνυμου 

ευρωπαϊκού δικτύου, είναι το 

μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης 

επιχειρηματικής υποστήριξης που 

καλύπτει όλη την ελληνική περιφέρεια. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας αποτελεί 

κομμάτι αυτού του δυναμικού φορέα 

και αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό τις 

δυνατότητες του δικτύου, παρέχοντας 

υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής 

συνεργασίας, ενημέρωσης για 

ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για 

την καινοτομία και τη μεταφορά 

τεχνολογίας, καθώς και υπηρεσίες για 

την ενθάρρυνση της συμμετοχής των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα 

ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα 

και Τεχνολογία, καθιστώντας με αυτόν 

τον τρόπο την συμβολή του στην 

τοπική κοινωνία καθοριστική. 

 

Η περιοχή στην οποία 

δραστηριοποιείται το τοπικό γραφείο 

του Δικτύου  είναι παραδοσιακά 

μια οινοπαραγωγική περιοχή με 

εξαιρετικής ποιότητας οίνους. Η 

μορφολογία του εδάφους αλλά και το 

μικροκλίμα της περιοχής του Παγγαίου 

και της οροσειράς του Συμβόλου είναι 

ιδανικά και από την αρχαιότητα το 

κυρίως εξαγώγιμο προϊόν της  ήταν ο 

οίνος. Άλλωστε δεν είναι τυχαία η 

συσχέτιση της περιοχής με τον 

Διόνυσο, θεό του κρασιού. Οι 

ποικιλίες μάλιστα που καλλιεργούνται 

είναι μοναδικές και άκρως εξαγώγιμες.  

 

Η διαχρονική αξία και ποιότητα των 

κρασιών της περιοχής ήταν κάτι που  

δεν θα μπορούσε να παραβλεφθεί από 

το γραφείο μας, το αντίθετο μάλιστα, 

κινητοποιηθήκαμε προς την 

κατεύθυνση  να εντείνουμε τις 

προσπάθειες 

μας για την 

ανάδειξη, 

προώθηση 

και 

καθιέρωση 

του τοπικού 

οίνου στην 

ευρύτερη 

περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και της 

Ευρώπης. 

 

Πιο συγκεκριμένα, το τοπικό γραφείο 

του Δικτύου  έχει στοχεύσει τις 

προσπάθειες του στην προώθηση των 

τοπικών οίνων και οινοποιείων στις 

αγορές του εξωτερικού μέσω της 

επιτυχημένης διοργάνωσης Brokerage 

events, ημερίδων, συμμετοχής με 

περίπτερα σε καίριες εκθέσεις (μεταξύ 

των οποίων και στην Anuga 2013), 
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αλλά και της παρότρυνσης πολλών 

επιχειρήσεων του κλάδου να προβούν 

στην σύνταξη Business Cooperation 

Profiles, που είχαν ως συνέπεια την 

ενθάρρυνση της εξωστρέφειας, αλλά 

υπήρξαν και απτά παραδείγματα  

εκδήλωσης έντονου ενδιαφέροντος για 

τους οίνους της περιοχής και τελικά 

υπογραφής συμφωνητικών 

συνεργασίας. 

 
 

 

 

 

Αποτέλεσμα της συστηματικής 

προσπάθειας μας ήταν η καλλιέργεια 

της εξωστρεφούς νοοτροπίας στις 

επιχειρήσεις του κλάδου, γεγονός το 

οποίο αποτελεί πρόσφορο έδαφος / 

προϋπόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη. 

Πλέον, τα κρασιά της περιοχής μας 

έχουν γίνει γνωστά στην ευρύτερη 

περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και σε 

άλλες χώρες της Ευρώπης. Τώρα το 

στοίχημα και των δύο μερών  είναι να 

διευρύνουν ακόμη περισσότερο την 

παρουσία τους στο εξωτερικό και να 

καθιερωθούν ως συνώνυμο της 

ποιότητας, δημιουργώντας ένα ισχυρό 

brand name για την περιοχή. Το τοπικό 

γραφείο του Δικτύου είναι 

αφοσιωμένο προς την κατεύθυνση 

αυτή και θα συνεχίσει να παρέχει με 

τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο τα 

κατάλληλα εργαλεία εξωστρέφειας 

στις επιχειρήσεις.   

 

Επιχειρήσεις από τον κλάδο της 

οινοποιίας έχουν επωφεληθεί από τις 

υπηρεσίες του δικτύου και έχουμε 

αρκετά «Success Stories» για 

παραδείγματα. Σας προτείνουμε να 

έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας 

προκειμένου να επωφεληθεί και η δική 

σας επιχείρηση από τις υπηρεσίες του 

δικτύου «Enterprise Europe Network». 
 

Συμμετοχή στην ANUGA  


