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2η ΔΙΑΣΚΕΨΗ THE GREEKS ARE BACK

Με τη συμμετοχή so Ελλήνων

ανώτερων στελεχών σε μεγάλες
εταιρείες του εξωτερικού θα

πραγματοποιηθεί

η 2η Διάσκεψη The

Greeks Are Back στις 23 Νοεμβρίου
2022 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt
Athens Πρόκειται για τη δεύτερη

συνεχόμενη διάσκεψη The Greeks

Are Back στην οποία θα κατατεθούν

προτάσεις εφαρμοσμένης πολιτικής

για την προσέλκυση
ξένων επενδύσεων στην
Ελλάδα και πώς ειδικότερα

θα μπορούσαν τα

έμπειρα αυτά στελέχη να

συνεισφέρουν στη βελτίωση

της εικόνας της Ελλάδας

ως επενδυτικού προορισμού
στα κεντρικά γραφεία των εταιρειών

τους Οι στόχοι της πρωτοβουλίας

The Greeks Are Back είναι
• Να δοθεί η δυνατότητα στην πολιτεία

να γνωρίσει με άμεσο τρόπο πώς

τα κεντρικά γραφεία πολυεθνικών

εταιρειών αξιολογούν τις πολιτικές

της Ελλάδας για προσέλκυση ξένων
επενδύσεων Να επωφεληθεί η

Ελλάδα από τις καλές πρακτικές
άλλων χωρών στην προσέλκυση ξέ¬

νων επενδύσεων μέσω της γνώσης
των Ελλήνων ανώτερων στελεχών
που εργάζονται στο εξωτερικό Να

δοθεί η δυνατότητα στην πολιτεία

να κινητοποιήσει τους Έλληνες-α

νώτερα στελέχη του εξωτερικού
για να προωθήσουν την Ελλάδα στις

εταιρείες τους ως επενδυτικό
προορισμό

εφοδιάζοντάς τους με τις

κατάλληλες πολιτικές και εργαλεία
• Να δοθεί η δυνατότητα

στους Έλληνες-ανώτε

ρα στελέχη πολυεθνικών

εταιρειών στο εξωτερικό
να υποβάλουν προτάσεις

πολιτικής στην πολιτεία

για να βελτιωθεί η ελκυστικότητα

της Ελλάδας ως επενδυτικού

προορισμού Η διάσκεψη περιλαμβάνει

συζητήσεις σε ολομέλεια και

σε έξι Ομάδες Εργασίας στις οποίες
θα κατατεθούν προτάσεις για τα

εξής θέματα Βιώσιμη Ανάπτυξη και

Κυκλική Οικονομία Ταμείο Ανάκαμψης

Νέα Οικονομία Αποτελεσματικό

Κράτος Real Estate και Υγεία Αυτές

θα συντεθούν σε κείμενο με τον

τίτλο Πρωτοβουλία για τις Ξένες

Επενδύσεις στην Ελλάδα 2022
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