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Founded in 1975, Microsoft (Nasdaq "MSFT") is the worldwide leader in software, services, 

devices and solutions that help people and businesses realize their full potential. Microsoft has 

subsidiaries in more than 100 countries and nearly 128.290 employees at a global level. 

Microsoft’s mission is to empower every person and every organization on the planet to 

achieve more. 

 

Microsoft Hellas started operating in 1992 with the vision to make technology accessible to all 

Greek citizens, therefore supporting the local economy and society. During the last 27 years, 

Microsoft Hellas has been offering products and services covering a wide range of 

professional, educational, as well as personal needs of Greeks. At the same time, Microsoft 

technologies are used by thousands of businesses and public bodies, enabling their digital 

transformation journey.   

 

For more information : https://www.microsoft.com/el-gr  

 

Η Microsoft (Nasdaq "MSFT") ιδρύθηκε το 1975. Είναι η κορυφαία εταιρεία λογισμικού, υπηρεσιών 

και τεχνολογικών λύσεων παγκοσμίως. Διαθέτει θυγατρικές εταιρείες σε περισσότερες από 100 

χώρες και σχεδόν 128.290 υπαλλήλους παγκοσμίως. Όλα τα προϊόντα Microsoft  έχουν 

σχεδιαστεί με σκοπό να διευρύνουν τις ατομικές και επιχειρηματικές δυνατότητες.  

  

Η Microsoft Hellas ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1992, με όραμα να κάνει την τεχνολογία προσιτή 

σε όλους του Έλληνες πολίτες, υποστηρίζοντας σε αυτό το πλαίσιο,  τις τοπικές οικονομίες και 

κοινωνίες. Τα τελευταία 27 χρόνια, η Microsoft Hellas προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που 

καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών, εκπαιδευτικών και προσωπικών αναγκών των 

Ελλήνων. Την ίδια στιγμή, η τεχνολογία της Microsoft χρησιμοποιείται από χιλιάδες επιχειρήσεις 

και δημόσιους φορείς, καθιστώντας εφικτό τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.  

  

Πληροφορίες για τη Microsoft βρίσκονται στη διεύθυνση: http://www.microsoft.com/hellas 
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ENVIPCO (Environmental Products Corporation), an American-based company (in 

Connecticut), with operations in several countries around the globe, is a recognized leader in 

the development and operation of reverse vending machines (RVMs), automated 

technological systems for the recovery of used beverage containers. Known for its innovative 

technology and market leadership, ENVIPCO holds several intellectual property rights for RVM 

systems, including but not limited to beverage refund deposit markings, material type 

identification, compaction and accounting. 

TEXAN S.A. Environmental Management, ENVIPCO’s exclusive distributor in Greece and 

Cyprus, is a recognized leader in the operation of reverse vending machines (RVMs) in these 

Countries, cooperating with the main Organizations for the development of packaging 

recycling. 

The long-term and excellent cooperation of ENVIPCO with TEXAN, combined with the 

excellent prospects of the Greek economy and the highly trained human resources, has led 

to an investment in Greece by ENVIPCO for the assembly and production of model ULTRA 

RVMs in Greece.  

Note that this investment, for high technology products, is the first investment outside the United 

States for the production of model ULTRA RVMs, bringing Greece into a hub for all Europe. Also, 

through this prominent investment, a significant number of new job placements will be arisen. 

Innovation and creativity are the key words that characterize ENVIPCO and TEXAN alliance, 

while the “Circular Economy” is the heart of our operations. Our machines, which are 

presented for the first time in Greece during the TIF 2018, are the epitome of ingenuity in 

technology of recycling. 

 

Η αμερικανική εταιρεία ENVIPCO (Εταιρεία Περιβαλλοντικών Προϊόντων) στο Κοννέκτικατ των 

Η.Π.Α., με δραστηριότητα σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, είναι ο αναγνωρισμένος ηγέτης 

στην ανάπτυξη και λειτουργία Μηχανημάτων Αντίστροφης Πώλησης (RVMs), που είναι 

τεχνολογικά αυτοματοποιημένα συστήματα ανάκτησης χρησιμοποιημένων συσκευασιών. 

Γνωστή για την πρωτοποριακή τεχνολογία και την ηγετική θέση της στην αγορά, η ENVIPCO 

κατέχει πολλά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για συστήματα Μηχανημάτων Αντίστροφης 

Πώλησης (RVMs), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κουπονιών επιστροφής χρημάτων, 

αναγνώρισης τύπου υλικού, συμπίεσης και καταμέτρησης. 

Η TEXAN Α.Ε. - Περιβαλλοντική Διαχείριση, αποκλειστικός διανομέας της ENVIPCO στην Ελλάδα 

και την Κύπρο, είναι αναγνωρισμένος ηγέτης στην λειτουργία Μηχανημάτων Αντίστροφης 

Πώλησης (RVMs) στις χώρες αυτές και συνεργάζεται με τους κυριότερους Οργανισμούς και 

Εταιρείες για την ανάπτυξη της ανακύκλωσης συσκευασιών. 

Η μακροπρόθεσμη και άριστη συνεργασία της ENVIPCO με την TEXAN, σε συνδυασμό με τις 

εξαιρετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και το άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο 

δυναμικό, οδήγησε στην επένδυση από την ENVIPCO, για τη συναρμολόγηση και την 

παραγωγή μοντέλων ULTRA RVM στην Ελλάδα. 

Σημειώνεται ότι, αυτή η επένδυση, για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, είναι η πρώτη επένδυση 

εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών για την παραγωγή μοντέλων ULTRA RVMs, προωθώντας την 

Ελλάδα σε κεντρικό κόμβο για όλη την Ευρώπη. 

Η καινοτομία και η δημιουργικότητα είναι οι λέξεις-κλειδιά που χαρακτηρίζουν τα εκθέματά μας 

και η "Κυκλική Οικονομία" είναι η καρδιά των λειτουργιών μας. 

Έτσι, τα μηχανήματά μας που παρουσιάζονται για 1η φορά στην Ελλάδα είναι η επιτομή της 

εφευρετικότητας στην τεχνολογία της ανακύκλωσης. 

  



 

 

IBM is an innovation company, serving the needs of enterprises and institutions worldwide. IBM 

seeks to deliver clients success by enabling their own capacity to innovate, so that they may 

differentiate their organizations to create a unique competitive advantage. 

 

To help its clients achieve growth, productivity, efficiency, and the realization of greater value 

through innovation, IBM draws upon the world’s leading systems, software and services 

capabilities to turn enterprises of all sizes, in every major industry, into on demand businesses. 

 

In all its activities, IBM focuses on the following basic priorities: 

- To create, develop and lead in the invention, development and manufacture of the 

industry’s most advanced information technologies.  

- To translate these advanced technologies into real business value for its customers through 

its professional solutions, services and consulting businesses worldwide. 

 

IBM Hellas S.A. is present in Greece since 1937 and has a long-standing business and 

technological heritage in the country. The company is committed to innovation and helping 

its clients transform their businesses so as to dynamically address new opportunities, enhance 

flexibility, speed execution and ultimately achieve profitable growth. 

 

 
 

Η IBM  είναι μια εταιρεία καινοτομιών που στόχο έχει την παροχή ουσιαστικής  επιχειρηματικής 

αξίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Η IBM προωθεί την επιτυχία των 

πελατών της ενισχύοντας την ικανότητά τους να καινοτομούν ώστε να αποκτούν  ένα μοναδικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά που δραστηριοποιούνται. 

 

Η στρατηγική της ΙΒΜ επικεντρώνεται στην παροχή κάθε βοήθειας σε οργανισμούς και φορείς 

για την ολοκληρωτική αναμόρφωση των οργανωτικών τους δομών, αξιοποιώντας την 

τεχνολογία. Για να ενισχύσει την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και  την αποδοτικότητα των 

πελατών της και να τους βοηθήσει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της καινοτομίας, 

η ΙΒΜ αντλεί από τις δυνατότητες των κορυφαίων Συστημάτων, προϊόντων Λογισμικού και 

Υπηρεσιών που διαθέτει.   

 

Το επιχειρησιακό της μοντέλο είναι μοναδικό και εστιάζεται σε δύο πυλώνες: της ενοποίησης και 

της καινοτομίας. Η επιχειρηματική προσπάθεια της ΙΒΜ επικεντρώνεται σε δύο βασικές 

προτεραιότητες: 

-Τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την εξέλιξη των πλέον προηγμένων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής των ημερών μας 

-Τη μετατροπή των τεχνολογιών αυτών σε πραγματική επιχειρηματική αξία, σε μοχλό ανάπτυξης 

και προόδου για τους πελάτες της. 

 

Η IBM δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1937 και  για περισσότερα από 81 έτη συνεισφέρει 

σημαντικά στην επιχειρηματική και τεχνολογική κληρονομιά της χώρας.  

 

 

 

 

 



 

 

Το διαδίκτυο έχει καταρρίψει τα σύνορα του διεθνούς εμπορίου, καθιστώντας δυνατό ακόμη και 

για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να γίνουν παγκόσμιοι παίκτες. Η Google είναι εδώ για να 

βοηθήσει σε αυτό το ταξίδι για την διεθνή ανάπτυξη μιας επιχείρησης, παρέχοντας εργαλεία και 

βοηθώντας στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων. Μέσα από την εκδήλωση 

μας, "Ψηφιακές δεξιότητες & εργαλεία για την ανάπτυξη του τουρισμού και των εξαγωγών" θα 

έχετε την δυνατότητα να ανακαλύψετε πως μπορείτε να αναπτύξετε τις ψηφιακές σας δεξιότητες, 

να δείτε από κοντά την παρουσίαση ενός νέου δωρεάν εργαλείου που μπορεί να βοηθήσει την 

εξαγωγική δραστηριότητα των μικρομεσαίων εταιρειών, καθώς και να συνομιλήσετε με 

εκπροσώπους της Google. 
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About Pfizer Inc.: Working together for a healthier world® 

 

At Pfizer, we apply science and our global resources to bring therapies to people that extend 

and significantly improve their lives. We strive to set the standard for quality, safety and value 

in the discovery, development and manufacture of health care products. Our global portfolio 

includes medicines and vaccines as well as many of the world's best-known consumer health 

care products. Every day, Pfizer colleagues work across developed and emerging markets to 

advance wellness, prevention, treatments and cures that challenge the most feared diseases 

of our time. Consistent with our responsibility as one of the world's premier innovative 

biopharmaceutical companies, we collaborate with health care providers, governments and 

local communities to support and expand access to reliable, affordable health care around 

the world. For more than 150 years, we have worked to make a difference for all who rely on 

us. We routinely post information that may be important to investors on our website at 

www.pfizer.com.  In addition, to learn more, please visit us on www.pfizer.com 

 

 

 

Pfizer Inc: Μαζί για έναν υγιέστερο κόσμο™ 

 

Στη Pfizer, χρησιμοποιούμε την επιστήμη και τους παγκόσμιους πόρους μας για τη βελτίωση της 

υγείας και της ευεξίας σε κάθε στάδιο της ζωής. Εργαζόμαστε για να θέσουμε τα πρότυπα όσον 

αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και την αξία στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και παραγωγή 

φαρμάκων. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων υγείας που διαθέτουμε, 

περιλαμβάνει βιολογικά φάρμακα, φάρμακα μικρών μορίων, εμβόλια, καθώς  και πολλά από τα 

πιο γνωστά παγκοσμίως, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας. Οι συνεργάτες της 

Pfizer στις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες ασχολούνται καθημερινά με την 

προώθηση της καλής υγείας, της πρόληψης, της αντιμετώπισης και θεραπείας των ασθενειών 

που αποτελούν πρόκληση για την εποχή μας. Συνεπείς με την ευθύνη μας ως παγκόσμια 

πρωτοπόρος βιο-φαρμακευτική εταιρία, συνεργαζόμαστε με κυβερνητικούς και τοπικούς φορείς 

για τη βελτίωση της πρόσβασης σε αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη σε 

όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από 150 χρόνια, η Pfizer εργάζεται για να κάνει τη διαφορά για 

όλους όσους βασίζονται σε εμάς. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δεσμεύσεις μας, 

παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.pfizer.gr 
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AbbVie is a global, research and development-based biopharmaceutical company 

committed to developing innovative advanced therapies for some of the world's most 

complex and critical conditions. The company's mission is to use its expertise, dedicated 

people and unique approach to innovation to markedly improve treatments across four 

primary therapeutic areas: immunology, oncology, neuroscience and virology. In more than 

70 countries, AbbVie employees are working every day to advance health solutions for people 

around the world. 

 

 

 

 

Η AbbVie είναι μία παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία προσανατολισμένη στην έρευνα. 

Δέσμευσή της αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων, προηγμένων θεραπειών για μερικές από τις 

πιο σύνθετες και σοβαρές ασθένειες παγκοσμίως. Αποστολή της εταιρείας είναι να αξιοποιήσει 

την εμπειρία της, τους αφοσιωμένους ανθρώπους της και τη μοναδική προσέγγισή της στην 

καινοτομία, ώστε να βελτιώσει σημαντικά τις θεραπείες σε τέσσερις θεραπευτικές κατηγορίες: 

ανοσολογία, ογκολογία, νευρολογία και ιολογία. Σε περισσότερες από 70 χώρες, οι άνθρωποι 

της AbbVie εργάζονται καθημερινά για να εξελίξουν τις θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς 

παγκοσμίως. 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

American Hellenic Hull is a private marine insurance company, which covers hull and 

machinery and war risks. The company is 100% owned and financially backed by the American 

P&I Club and exclusively managed by Hellenic Hull Management.  Registered in Limassol, 

Cyprus offers localised services through affiliated offices in Piraeus, New York, Houston, London, 

Shanghai and Hong Kong. Its operations commenced on 1st July 2016 and it is the first marine 

insurance company licensed in Cyprus under the requirements of the Solvency II regime. The 

vision is to establish a leading global player in the international blue-water marine hull insurance 

market. 

 

Website: www.ahhic.com 
 

 

 

Η American Hellenic Hull είναι ιδιωτική ναυτασφαλιστική εταιρεία, η οποία καλύπτει κινδύνους 

Σκάφους & Μηχανής. Ανήκει κατά 100% και υποστηρίζεται οικονομικά από το American P&I Club, 

ενώ αποκλειστική διαχειρίστριά της είναι η Hellenic Hull Management (HMA) Limited. Η εταιρεία 

είναι εγγεγραμμένη και εδρεύει στη Λεμεσό (Κύπρος), με γραφεία, επίσης, σε Πειραιά, Νέα Υόρκη, 

Χιούστον, Λονδίνο, Σαγκάη και Χονγκ Κονγκ. Οι δραστηριότητές της ξεκίνησαν την 1η Ιουλίου 

2016 και αποτελεί την πρώτη ναυτασφαλιστική εταιρεία η οποία αδειοδοτήθηκε στην Κύπρο υπό 

τις απαιτήσεις του καθεστώτος Φερεγγυότητα II (Solvency II). Το όραμα είναι να εδραιωθεί ένας 

κορυφαίος διεθνής παίκτης στην παγκόσμια ναυτασφαλιστική αγορά. 

 

http://www.ahhic.com/

