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Άκρως επιτυχημένη ήταν η συμμετοχή της Tropical AEBE στην
Επιχειρηματική Αποστολή του Υπ. Εξωτερικών στην Ρωσία

Από αριστερά : Η κα G. Syleymanova, ο Βουλευτής κος Ά.
Γεωργιάδης , ο Υφυπουργός Εξωτερικών κος Π. Δούκας ,
ο Γεν. Γραμματέας του Υπ. Ανάπτυξης κος Κ. Μουσουρούλης, ο
Βουλευτής κος Αθ. Μπασιάκος, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κος Κ.
Μίχαλος, ο κος Μ. Γιανναρόπουλος & η κα Β. Αργυροπούλου

Από αριστερά : Η κα Μ. Πανοπούλου της Μ&Μ , η τραπεζίτης κα
N. Kolofidina & ο διευθυντής της ρωσικής τράπεζας KEDR BANK
κος Ι. Τζεν, ο διευθύνων σύμβουλος της MINOS κος Ι. Βεργίνης
και ο πρόεδρος της TROPICAL AEBE κος Γ. Λάγιος

Η Tropical AEBE συμμετείχε με επιτυχία στην Επιχειρηματική αποστολή που διοργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών
και το εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κος Πέτρος Δούκας. Σε αυτή την τριήμερη επιχειρηματική αποστολή
παρευρέθηκαν αρκετοί επιφανής Έλληνες Επιχειρηματίες από όλους τους τομείς της βιομηχανίας και έγιναν αρκετές
συζητήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα στρατηγικής σημασίας επενδύσεις & συνεργασίες.
Ως γνωστόν, η εταιρία μας δραστηριοποιείται σε δύο πολύ σημαντικούς τομείς που αφορούν το περιβάλλον και την
ενέργεια και ποιο συγκεκριμένα:
α) στα κλιματιστικά & ψυκτικά μηχανήματα οχημάτων
και
β) στην παραγωγή ενέργειας από υδρογόνο ή φυσικό αέριο
Κατά τις επαφές μας, εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον από Ρωσικές εταιρίες και για τις δύο κατηγορίες προϊόντων μας.
Ειδικότερα, μας έγιναν προτάσεις για εξαγωγή των προϊόντων μας στη Ρωσία αλλά και για από κοινού σύσταση
κατασκευαστικών επιχειρήσεων (βιομηχανιών) μεταξύ της Tropical AEBE και Ρωσικών εταιριών. Αυτό βασίζεται και
στο γεγονός ότι η Tropical είναι από τις πρωτοπόρες χώρες στην Ευρώπη στον τομέα της έρευνας & ανάπτυξης πάνω
στις τεχνολογίες υδρογόνου που θεωρείται το καύσιμο του μέλλοντος αλλά και στις κλιματιστικές & ψυκτικές μονάδες.
Πιο συγκεκριμένα, δεχθήκαμε πρόταση από Ρωσική εταιρία για τη δημιουργία εργοστασίου στη Ρωσία για την
παραγωγή κλιματιστικών μονάδων οχημάτων (λεωφορεία και ειδικού τύπου οχήματα), καθώς και για την κατασκευή
ψυκτικών μονάδων φορτηγών, για τη μεταφορά τροφίμων και ευπαθών προϊόντων, με «KNOW HOW» της TROPICAL.
Επίσης, δεχθήκαμε πρόταση από Ρωσική εταιρία για τη δημιουργία εργοστασίου κατασκευής γεννητριών παραγωγής
ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω φυσικού αερίου και υδρογόνου, καθώς επίσης και για την κατασκευή λεωφορείων
υδρογόνου, μηδενικών ρύπων, με κινητήρες κυψελών υδρογόνου (fuel cells) με «KNOW HOW» της TROPICAL.
Η επιχειρηματική αποστολή στην Ρωσία στελεχώθηκε από σημαντικούς επιχειρηματίες όπως οι : Μ. Γιανναρόπουλος,
Β. Αργυροπούλου, Ν.Κιολειδης, Ι. Βεργίνης, Γ. Καρέλλα, Μ. Πανοπούλου, Σ. Μάτσας, Κ. Πιέρη, Χ. Βλάχο, Π. Κιργίδη
Γ. Παπαδόπουλος, Ν. Βασιλείου, Γ. Κατσαούνης, Α. Μιχαηλίδου, Λ. Δαμιανίδης, και άλλοι πολλοί.
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