The Panhellenic Association of Catering Equipment
Companies (SEEME), was founded in May 2007 and
represents the majority of manufacturers, importers-dealers and traders in the whole catering equipment’s professional sector.
SEEME is a member of the Association of Greek
Tourist Enterprises (SETE), which is representing
the Pan-Hellenic sectoral associations of tourism enterprises, as well as individual companies which are
more active in the tourism economy and cover the
entire range of tourist activities.
Its main focus is the qualitative upgrading and
strengthening of the sector’s competitiveness and its
harmonization with the international standards, as
well as the cooperation of all the operators in Greece
and abroad, which are active in the sectors of the
wider tourism industry.
Ensures that its members offer to the consumer a remarkable level of professional services and products
based on the European Union security instructions.
It has established to its members the common good
guarantee form SEEME, which was created by the legal section of the association and includes the terms
and conditions for guaranteeing the products of the
members of the association.

promotion and participation through its
cooperation with FORUM SA.
FORUM SA is successful in the field of professional, trade
fairs and publications for bakers, confectioners, cafeterias and the hotel industry. Today, the company organizes the following exhibitions: HORECA, FOOD EXPO,
OENOTELIA, ARTOZA, ATHENS COFFEE FESTIVAL and
XENIA.
At the same time, a significant privilege of the members,
is the cooperation of the association with the Enterprise
Organization, which is the competent national body under the supervision of the Ministry of Economy and Development, to attract investment in Greece and to promote exports.
Thus members can take part in international exhibitions
through special discount.
The association has established an institution of recognition and reward for its members, who honor the industry’s values by providing honorable plaques for contribution, vision, innovation and extroversion.
In conclusion, it informs its members about all market
trends as well as about the current subsidized programs
that can take part, organizing seminars and newsletters
at regular intervals.

The members of the association have a sense of
ecological and environmental responsibility through
their cooperation with Recycling Appliances SA, Hellenic Recycling Utilization Company and Electronic
Waste Register.
Supports and promotes its members in national sectoral exhibitions by providing special discounts for
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Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης (Σ.Ε.Ε.Μ.Ε),
ιδρύθηκε τον Μάιο του 2007 και εκπροσωπεί τη
πλειοψηφία των κατασκευαστών, εισαγωγέωναντιπροσώπων και εμπόρων σε όλον τον κλάδο του
επαγγελματικού εξοπλισμού μαζικής εστίασης.
Είναι μέλος στον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ο οποίος εκπροσωπεί
τις πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις τουριστικών
επιχειρήσεων καθώς και μεμονωμένες επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στην τουριστική
οικονομία και καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των
τουριστικών δραστηριοτήτων.
Έχει ως κύριο άξονα δράσης, την ποιοτική αναβάθμιση
& ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και
την εναρμόνισή της με τα διεθνή πρότυπα καθώς και
τη συνεργασία όλων των φορέων, στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους
της ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας .
Διασφαλίζει ότι τα μέλη του θα προσφέρουν στον
καταναλωτή ένα αξιόλογο επίπεδο επαγγελματικών
υπηρεσιών και προϊόντων σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες οδηγίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Έχει καθιερώσει στα μέλη του το έντυπο κοινής
εγγύησης καλής λειτουργίας Σ.Ε.Ε.Μ.Ε, το οποίο
δημιουργήθηκε από το νομικό τμήμα του συνδέσμου
και περιλαμβάνει τους όρους κάλυψης εγγύησης των
προϊόντων των μελών του συνδέσμου .
Τα μέλη του συνδέσμου έχουν αίσθηση οικολογικής και
περιβαλλοντικής ευθύνης μέσω της συνεργασίας τους
με τις εταιρίες Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε, Ελληνική
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και του

Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων .
Υποστηρίζει και προωθεί τα μέλη του σε εθνικές κλαδικές
εκθέσεις παρέχοντας ειδικές εκπτώσεις προβολής και
συμμετοχής μέσω της συνεργασίας του με την εταιρία
FORUM A.E. Η FORUM AE δραστηριοποιείται με
επιτυχία στο χώρο των επαγγελματικών, εμπορικών
εκθέσεων και εκδόσεων στους επαγγελματίες της
αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής, της καφεστίασης
και του ξενοδοχειακού κλάδου. Σήμερα, η εταιρεία
διοργανώνει τις ακόλουθες εκθέσεις: HORECA, FOOD
EXPO, OENOTELIA, ARTOZA, ATHENS COFFEE FESTIVAL
και XENIA.
Παράλληλα ένα σημαντικό προνόμιο των μελών ,
είναι η συνεργασία του συνδέσμου με τον Οργανισμό
Enterprise, ο οποίος είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας,
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης για την προσέλκυση επενδύσεων στην
Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών.
Έτσι τα μέλη μπορούν να λάβουν μέρος σε διεθνείς
εκθέσεις μέσω ειδικής έκπτωσης συμμετοχής .
Ο σύνδεσμος έχει καθιερώσει ένα θεσμό αναγνώρισης
και επιβράβευσης για τα μέλη του που τιμά τις αξίες
του κλάδου, παρέχοντας τιμητικές πλακέτες για
την συνεισφορά , το όραμα , την καινοτομία και την
εξωστρέφεια.
Εν κατακλείδι ενημερώνει τα μέλη του για όλες
τις τάσεις της αγοράς καθώς και για τα τρέχοντα
επιδοτούμενα προγράμματα που μπορούν να λάβουν
μέρος, διοργανώνοντας ενημερωτικές ημερίδες
και δελτία τύπου newsletter ανά τακτά χρονικά
διαστήματα.
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