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All4Greece.com  
 Ένα ολοκληρωμένο  portal για τις ελληνικές εξαγωγές 

 

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε: 

 προβολή και υποστήριξη ελληνικών επιχειρήσεων για απόκτηση εξαγωγικής 

δραστηριότητας 

 αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τις αγορές του εξωτερικού για τη διαφήμιση, την 

προώθηση και την αύξηση των εξαγωγών σας 

 βοήθεια στην κατασκευή ιστοσελίδων (site) 

 αναζήτηση συμβουλευτικών υπηρεσιών για  επιχορηγήσεις, εφοδιασμό (logistics), 

κοστολόγηση, τραπεζικές υπηρεσίες 

 συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 

 επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα 

 υποστήριξη για απόκτηση πιστοποιητικών διαχείρισης ποιότητας (ISO, HACCP κλπ.) 

 επιχειρηματικά σχέδια (business plan) 

 αναζήτηση τεχνογνωσίας (μελέτες κλπ.) 

 λιτές πρακτικές (lean practices) 

 ώθηση στην αειφόρο ανάπτυξη (win win) σε όλες τις πτυχές (οικονομικές, 

περιβαλλοντικές, κοινωνικές) 

 
 
 
 
 

 
All4Greece.com 
Υπ. Δρ. ΕΜΠ Σταμάτης Υπερήφανος: +30 6947465168 
 e-mail: info@all4greece.com  web: www.all4greece.com 

http://www.all4greece.com/
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All4Greece.com: Δημιουργία Κζντρου Αναφοράσ και Διαδικτυακοφ Κόμβου για τισ 
Εξαγωγικζσ Ελληνικζσ Επιχειρήςεισ και τα Προιόντα τουσ. 
 

Σε αυτι τθ δφςκολθ για τθ χϊρα οικονομικι ςυγκυρία, θ αφξθςθ των πωλιςεων ελλθνικϊν 
προϊόντων ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ, κα μποροφςε να προςδϊςει αναπτυξιακι πνοι ςτθν 
Ελλάδα, να αποτελζςει προχπόκεςθ για τθν παραγωγι εςωτερικοφ πλοφτου και να 
ςυμβάλλει γενικότερα ςτθν οικονομικι ανάκαμψθ τθσ χϊρασ, τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ 
ελλθνικισ οικονομίασ και τόνωςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, ςε μία περίοδο που 
αυτι πλιττεται ςθμαντικά 
O υπ. Διδάκτορασ Σταμάτθσ Υπεριφανοσ (τομζασ Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και 
Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ τθσ ςχολισ Μθχανολόγων Μθχανικϊν ΕΜΠ) και με τθν επίβλεψθ 
του Κακθγθτι κ. Ηλία Τατςιόπουλου ζχει προβεί ςτθν ανάπτυξθ κόμβου προβολισ και 
προϊκθςθσ των ελλθνικϊν επιχειριςεων και των προιόντων τουσ ςτο εξωτερικό.  
Το διαδικτυακό site φιλοξενείται ςτο All4Greece.com, που αποτελεί ζνα πλιρεσ ελλθνικό 
portal για τθν δωρεάν θλεκτρονικι προβολι των ελλθνικϊν επιχειριςεων και των 
προιόντων τουσ ςτο εξωτερικό και τθν θλεκτρονικι παροχι υπθρεςιϊν ςτουσ τομείσ των 
Εξαγωγϊν και των Επενδφςεων ςτθν Ελλάδα. Μζςω αυτοφ οι Ζλλθνεσ επιχειρθματίεσ 
μποροφν να ζχουν τθν απαιτοφμενθ πλθροφόρθςθ και υποςτιριξθ ςτισ επιχειρθματικζσ 
τουσ δραςτθριότθτεσ, τθν λιψθ υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν, τθ δθμιουργία ςυνεργαςιϊν 
και τθν ενίςχυςθ των επενδυτικϊν τουσ πρωτοβουλιϊν. Επίςθσ κα ςυμβάλλει ςτθν αλλαγι 
του κλίματοσ και τθν προςζλκυςθ επενδφςεων ςτθν Ελλάδα.   
Πρόκειται ουςιαςτικά για μια εκνικι προςπάκεια, υπό τθν αιγίδα του τομζα Βιομθχανικισ 
Διοίκθςθσ και Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ τθσ ςχολισ Μθχανολόγων Μθχανικϊν ΕΜΠ, που 
ςτόχο ζχει τθν παροχι υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν ςτισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ, κφρια 
ςτουσ Μικρομεςαίουσ Επιχειρθματίεσ, με ςκοπό τθν παραγωγι ανταγωνιςτικϊν προϊόντων 
και τθν αφξθςθ των πωλιςεϊν τουσ. Το All4Greece.com ζχει κεντρικό ςτόχο μζςω του 
Διαδικτυακοφ Κόμβου να ςυμβάλει ςτθν προβολι, τθν προϊκθςθ και πϊλθςθ ςτισ αγορζσ 
του εξωτερικοφ ελλθνικϊν προϊόντων με ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα, τθν παροχι 
πλθροφοριϊν για αγορζσ του εξωτερικοφ, ςυμβουλϊν για τθν προετοιμαςία εξαγωγικισ 
δραςτθριότθτασ, επενδυτικϊν ευκαιρίϊν ςτθν Ελλάδα και να προςφζρει πλθροφόρθςθ για 
ηθτοφμενα ποιοτικά χαρακτθριςτικά προϊόντων και υπθρεςιϊν, τραπεηικζσ και 
χρθματοδοτικζσ ςυμβουλζσ για επενδφςεισ, online προβολι προϊόντων τεχνολογίασ και 
καινοτομιϊν, υποςτιριξθ ελλθνικϊν επιχειριςεων για απόκτθςθ εξαγωγικισ 
δραςτθριότθτασ, επιχειρθματικά ςχζδια (business plan), αναηιτθςθ τεχνογνωςίασ (know 
how, μελζτεσ κλπ.), λιτζσ πρακτικζσ (lean practices), ϊκθςθ ςτθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ (win 
win) ςε όλεσ τισ πτυχζσ (οικονομικζσ, περιβαλλοντικζσ, κοινωνικζσ), αναηιτθςθ 
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για εφοδιαςμό (logistics), κοςτολόγθςθ, επιχορθγιςεισ, 
τραπεηικζσ υπθρεςίεσ (μίςκωςθ, εκμίςκωςθ, δάνεια κλπ.), βοικεια για ςυμμετοχι ςε 
διεκνείσ εκκζςεισ και ςυνζδρια, υποςτιριξθ για απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν διαχείριςθσ 
ποιότθτασ (ISO, HACCP κλπ.), βοικεια ςτθν καταςκευι ιςτοςελίδων (site) κλπ. Παράλλθλα, 
μια ςθμαντικι υπθρεςία που προςφζρεται ςτισ καταχωρθμζνεσ επιχειριςεισ είναι θ 
ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με ηιτθςθ από το εξωτερικό για αγορά προϊόντων του κλάδου 
τουσ ι/και ενδιαφζρον για ςυνεργαςία. Η εν λόγω παροχι των υπθρεςιϊν μζςω του 
διαδικτυακοφ κόμβου κα εξαςφαλίηει τθν εφκολθ και δωρεάν πρόςβαςθ όλων των 
ενδιαφερομζνων, καλφπτοντασ ζνα ςθμαντικό κενό ςτθ ςτιριξι τουσ. Απευκφνεται ςε 
επιχειριςεισ που αποβλζπουν ςε υψθλά ποιοτικά χαρακτθριςτικά. 
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Η ανταλλαγι απόψεων και θ επαφι με τουσ αρμόδιουσ φορείσ ςτο εξωτερικό κα ζχει 
κακοριςτικι ςθμαςία ςτθν απόκτθςθ ιδεϊν και μεταφορά τεχνογνωςίασ για τον ελλαδικό 
χϊρο (πζρα από τισ πικανότθτεσ ςυνεργαςίασ, κοινι πολιτικι εξωςτρζφειασ, κτλ).    
Στο πλαίςιο τθσ παραπάνω προςπάκειασ, προγραμματίηεται θ προβολι του διαδικτυακοφ 
κόμβου ςε διεκνι forum, ςυνζδρια και εκκζςεισ ςε όλο τον κόςμο ϊςτε να ςυμβάλλει 
ουςιαςτικά ςτθν αφξθςθ των πωλιςεων του ελλθνικϊν επιχειριςεων.  
Η καταχϊρθςθ των επιχειριςεων είναι δωρεάν. Για τθν καταχϊρθςθ τθσ επιχείρθςισ ςασ 
κα πρζπει να αποςτείλετε ζκφραςθ ενδιαφζροντοσ μζςω e-mail ςτο info@all4greece.com ι 
ςτο all4greece.com@gmail.com με επιςυναπτόμενα: 

1) κείμενο ςτα αγγλικά και τα ελλθνικά τθσ επιχείρθςθσ ι των προιόντων τθσ 
2) φωτογραφίεσ (5-10 κατά προτίμθςθ) των προιόντων που εςείσ κζλετε να 

προβάλετε 
3) ςτοιχεία επικοινωνίασ (site τθσ εταιρείασ, τθλζφωνα, e-mail, fax, διεφκυνςθ) 
4)  πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ι/και βραβεία 
5) εταιρείεσ/brands που εκπροςωπείτε 
6) παρουςίαςθ τθσ εταιρείασ 

 
Εναλλακτικά, οι επιχειριςεισ μποροφν να καταχωρθκοφν από μόνεσ τουσ επιλζγοντασ My 
Account και ςτθ ςυνζχεια create new account όπου κα βάλουν το username και το e-mail 
ςτο οποίο κα τουσ αποςταλεί e-mail για να προχωριςουν ςτθν καταχϊρθςθ. 

mailto:info@all4greece.com
mailto:all4greece.com@gmail.com

