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BELT AND ROAD ASSOCIATES
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 
Η BELT AND ROAD ASSOCIATES είναι η πιο 
αφοσιωμένη εταιρεία στην Ελλάδα στην 
πρωτοβουλία BELT and ROAD INITIATIVE, η εταιρεία 
που υποστηρίζει πραγματικά κινεζικές εταιρείες που 
θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Η BELT AND ROAD ASSOCIATES ξεκίνησε το 2016 με 
ένα πολύ σαφές επιχειρηματικό σχέδιο. Να γίνει η 
γέφυρα Κινεζικών Επενδυτικών Κεφαλαίων με 
projects στην Ελλάδα. 

Οι άνθρωποι της BELT AND ROAD ASSOCIATES 
έχουμε το πλεονέκτημα ότι μπορούμε και 
κατανοούμε ταυτόχρονα τις ανάγκες και των δύο 
πλευρών, Ελλήνων και Κινέζων, προκειμένου να 
φέρουμε σε επαφή άτομα και επιχειρήσεις από τις 
δύο χώρες για να καταλήξουμε σε επιτυχημένες 
συνεργασίες.

Η ομάδα μας αποτελείται από άτομα με εμπειρία σε 
σημαντικές πτυχές των τομέων που είναι 
απαραίτητοι για την προώθηση επιτυχημένων 
συνεργασιών.



BELT AND ROAD ASSOCIATES 
THE MATCHMAKING ARTIST



Η ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ PROJECT

Κεντρικός στόχος της BELT AND ROAD 
ASSOCIATES είναι το matchmaking ανάμεσα 
στα επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα και 
στους επενδυτές από την Κίνα. Είτε
πρόκειται για συμμετοχή σε εταιρεία, για 
αύξηση κεφαλαίου, για χρηματοδότηση των 
επενδυτικών πλάνων, για καινοτόμα start-
up, για διεκδίκηση δημοσίων έργων, η BELT 
AND ROAD ASSOCIATES είναι η «γέφυρα» 
προς τους επενδυτές από τη Κίνα.

Με ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργατών 
στην Κίνα και με συστηματική επαφή με τος 
ίδιους τους επενδυτές, έχουμε καταφέρει 
σήμερα να αποτελούμε την κεντρική πηγή 
πληροφόρησης των Κινέζων επενδυτών για 
επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.



Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Αφού μελετήσουμε το επενδυτικό πλάνο
της επιχείρησης, σχεδιάζουμε τον χάρτη 
αναζήτησης επενδυτών στην Κίνα. Μετά
την υπογραφή της συμφωνίας ξεκινάει η 
προώθηση του project στο δίκτυο της BELT 
AND ROAD ASSOCIATES στην Κίνα. 

Συμμετέχουμε σε όλα τα στάδια της 
επικοινωνίας ανάμεσα στις δυο πλευρές 
με κεντρικό στόχο την επωφελή συμφωνία 
για όλους. 

Η αμοιβή μας είναι Success Fee επί της 
αξίας της επένδυσης.



ΙΣΧΥΡΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Η BELT AND ROAD ASSOCIATES μπορεί και εξασφαλίζει ισχυρούς 
συμμάχους από την Κίνα για την διεκδίκηση σημαντικών Δημοσίων 
Έργων. Μας εμπιστεύονται Κινέζικες εταιρείες με ετήσιο κύκλο 
εργασιών δεκάδων δις δολαρίων. Με βάση το επερχόμενο Δημόσιο 
έργο αναζητούμε τον κατάλληλο συνεργάτη από την Κίνα ο οποίος 
θα εξασφαλίσει ότι χρειάζεται για να διεκδικήσει η Κοινοπραξία το 
έργο με αξιώσεις. Είτε πρόκειται για χρηματοδότηση με πολύ 
ευνοϊκούς όρους, είτε για παροχή τεχνικής επάρκειας.



2020 INVEST IN 
GREECE ONLINE 
FORUM





Στις 4 Ιουνίου 2020 διοργανώθηκε το INVEST IN GREECE FORUM 2020 όπου περισσότεροι από 400 Κινέζοι, στελέχη 
εταιρειών που επενδύουν στο εξωτερικό, συμμετείχαν στο 3ωρο φόρουμ και ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες 
που προσφέρει η Ελλάδα σήμερα σε ξένους επενδυτές. Το INVEST IN GREECE FORUM 2020 διοργανώθηκε από την 
BELT AND ROAD ASSOCIATES, την China Overseas Development Association (CODA) της NDRC (Υπουργείο Ανάπτυξης 
της Κίνας) και την ChinaGoAbroad. Το FORUM ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη, του Διευθυντή ξένων επενδύσεων της NDRC κ. Liu Xiaonan, της Πρέσβεως της Κίνας 
στην Ελλάδα κ. Zhang Qiyue και του Πρέσβη της Ελλάδας στην Κίνα κ. Ηλιόπουλου.
Το FORUM παρείχε ταυτόχρονη διερμηνεία από Αγγλικά σε Κινέζικα, διευκολύνοντας σημαντικά τη συμμετοχή των 
Κινέζων.

INVEST IN GREECE FORUM 2020



1st GREECE – CHINA 
MATCHMAKING 
FORUM





Το 1st GREECE – CHINA MATCHMAKING ONLINE FORUM διοργανώθηκε από την BELT AND 
ROAD ASSOCIATES στις 29/7/2020. Με τη συμμετοχή περισσότερων από 200 Κινέζων από 
τον επενδυτικό τομέα, το FORUM πραγματοποιήθηκε για να ενημερώσει τους Κινέζους για 
συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα. Το FORUM χαιρετίστηκε από τον Υπουργό 
Τουρισμού κ. Θεοχάρη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. 
Παπαθανάση, τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Δήμα, τον CΕO του 
Enterprise Greece κ. Φιλιόπουλο και την Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κ. 
Zhang Qiyue. 
Κατά τη διάρκεια του FORUM παρουσιάστηκαν τα ακόλουθα έργα, αξίας 9 δισ ευρώ: 
* Λιμάνια προς ιδιωτικοποίηση (ΤΑΙΠΕΔ)
* Real Estate στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης (ΤΑΙΠΕΔ). 
* FLYOVER Νέα περιφερειακή οδός στη Θεσσαλονίκη
* Τα προσεχή σιδηροδρομικά έργα της ΕΡΓΟΣΕ
* Καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης
* Ηλεκτρική μοτοσικλέτα ελληνικής παραγωγής
* Πλατφόρμα eLearning
* Real Estate ακινήτων
* Λογισμικό για εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και κατασκευαστικές εταιρείες
* Ενεργειακά έργα (ENTERPRISE GREECE)
* Καινοτόμα τεχνολογία κυψελών καυσίμου



CHINA – GREECE INVESTMENT AND FINANCING TRADE 
FORUM 2017 (XI’AN) 



Η BELT AND ROAD ASSOCIATES διοργάνωσε με επιτυχία την 
επίσκεψη της 35μελούς ελληνικής αντιπροσωπείας στο Xi'an
της Κίνας (10-13/12/2017). Η προβολή της Ελλάδας ως 
επενδυτικού προορισμού για τους Κινέζους επενδυτές, η 
ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της 
Κίνας και η επιδίωξη μιας απευθείας πτήσης από το Xi'an
προς την Ελλάδα ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων της 
ελληνικής αντιπροσωπείας με την κυβέρνηση του Xi'an και τις 
τοπικές επιχειρήσεις. Επικεφαλής της Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας ήταν η πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδος 
Βασιλική Θάνου, συνοδευόμενη από τον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Τσιρώνη, καθώς 
και εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας. 

CHINA – GREECE INVESTMENT AND FINANCING TRADE 
FORUM 2017 (XI’AN) 



Η BELT AND ROAD ASSOCIATES είναι περήφανη που υποστήριξε την είσοδο της ALIBABA στην ελληνική αγορά από το 2016. 
Το 2016, βοηθήσαμε στη διοργάνωση της συνάντησης του τότε πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Τσίπρα με τον ιδρυτή της 
ALIBABA Jack Ma. Ομοίως, το 2019 βοηθήσαμε στη διοργάνωση της συνάντησης του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. 
Μητσοτάκη με τον CEO της ALIBABA Daniel Zhang. Στο ενδιάμεσο υποστηρίξαμε την ALIBABA, επιτυγχάνοντας την είσοδο της 
ALIPAY στην ελληνική αγορά και προωθώντας την Tmall Global σε ελληνικές εταιρείες. Έχουμε συντονίσει, σε συνεργασία με 
το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, την διοργάνωση δύο μεγάλων σεμιναρίων για την παρουσίαση του ALIBABA
σε 850 ελληνικές εταιρείες. Το 2018, διοργανώσαμε σειρά συναντήσεων για τον Πρόεδρο της ALIBABA κ. Michael Evans στο 
24ωρο ταξίδι του στην Αθήνα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ALIBABA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ



ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΤΟ 2016

Το καλοκαίρι του 2016, ταξιδέψαμε στην Κίνα 
με την αποστολή που συνόδευσε τον 
Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Αλέξη Τσίπρα, 
και συμμετείχαμε σε σειρά εκδηλώσεων και 
συναντήσεων, μεταξύ των οποίων και η 
εκδήλωση παρουσία του πρωθυπουργού της 
Κίνας.



Στις αρχές Νοεμβρίου 2019, η BELT
AND ROAD ASSOCIATES συμμετείχε 
στην αποστολή που συνόδευσε τον 
Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. 
Μητσοτάκη στη Σαγκάη της Κίνας. Η 
αντιπροσωπεία οργανώθηκε με την 
ευκαιρία της έκθεσης CIIE στην οποία 
η Ελλάδα ήταν τιμώμενη χώρα. Ο 
Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης 
συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της ALIBABA Daniel Zhang, 
μια συνάντηση για την οποία 
συνέβαλε η BELT AND ROAD 
ASSOCIATES.

ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΤΟ 2019



Τον Δεκέμβριο του 2019, πραγματοποιήθηκε ένα σημαντικό συνέδριο στο Πεκίνο, το συνέδριο Belt 
and Road Global Chambers of Commerce and Associations GCCAC 2019, υπό την αιγίδα της People’s 
Daily και της All-China Federation of Industry and Commerce. Ο υποστηρικτής του φόρουμ είναι το 
επίσημο κρατικό portal Belt and Road Portal yidaiyilu.gov.cn. 
Η BELT AND ROAD ASSOCIATES τιμήθηκε ως ένας από τους συμμετέχοντες στο στρογγυλό τραπέζι 
της Τελετής Έναρξης όπου μπροστά από σε 1000 άτομα παρουσιάσαμε τις σκέψεις μας για την 
προώθηση του BELT AND ROAD INITIATIVE παγκοσμίως.

ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ BELT AND ROAD



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Γιώργος Φλωράς Managing Partner

BELT AND ROAD ASSOCIATES
Mob.: +306974910050 
gfloras@beltandroadassociates.com

Κοκκινάκη 13, 14561, Κηφισιά

UNITED KINGDOM Dept 1660, 196 
High Road Wood Green, London 
N22 8HH

www.beltandroadassociates.com

http://www.beltandroadassociates.com/

