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BE A PART OF THE TOP MILITARY EXPOSITION 
AND NETWORKING EVENT
AUSA 2018 Facts & Figures

• 31,062 Visitors at AUSA 2018
– - 84 % Civilians
– - 16 % Military 

• 82 Countries Represented
• 73 Major weapon systems exhibited
• 724 Exhibits
• 10 International Pavilions: 

10 Hellenic Pavilion Exhibitors
• Hellenic Aerospace Industry (HAI),

• Hellenic Defense Systems (HDS),

• Theon Sensors

• Interoperability Systems International (ISI)

• Alpha Systems-Kouimtzis

• AEL Joint Venture

• Aeroservices
• 10 International Pavilions: 

Australia, France, Germany, Greece, 
Israel, Japan, Korea, Norway, Poland, and 
Switzerland

• Altus LSA

• Dasyc 

• Egnatia Foundry

H AUSA (Association of the US Army) Annual Meeting & Exhibition,
πραγµατοποιείται κάθε Οκτώβριο στη Washington των ΗΠΑ και είναι η
σηµαντικότερη εκδήλωση στη Βόρεια Αµερική, για τα θέµατα της παγκόσµιας
αµυντικής βιοµηχανίας και του σύγχρονου στρατού. Αποτελεί µοναδική ευκαιρία
παρουσίασης υπηρεσιών και προϊόντων στους επαγγελµατίες του κλάδου, τον
αµερικανικό στρατό και την παγκόσµια στρατιωτική κοινότητα.



AUSA 2018 | Networking Opportunities

Official Inauguration 

Ceremony

International Breakfast

International Reception

Marshall Dinner

On Site Presentations



AUSA 2018 | Exhibit Halls



Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗΝ AUSA | 2018
Tο Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο διοργανώνει για 6η συνεχή χρονιά το
Ελληνικό Περίπτερο στην AUSA 2019, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
και µε την υποστήριξη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αµυντικών Εξοπλισµών και
Επενδύσεων (Γ∆ΑΕΕ) και του Enterprise Greece.



Hellenic Pavilion at AUSA 2018



ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ AUSA 2019

• Γνωριστείτε µε νέους δυνητικούς πελάτες και στρατηγικούς εταίρους από όλες τις χώρες 
του κόσµου

• Αποκτείστε διορατικότητα σε νέα θέµατα που αντιµετωπίζουν οι ένοπλες δυνάµεις. 
Ανακαλύψτε τις ανησυχίες τους και πώς να γίνετε µέρος της λύσης

• Συνδεθείτε και συνοµιλήστε µε ενεργό στρατιωτικό και κυβερνητικό προσωπικό

• Παρουσιάστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας στο εξειδικευµένο κοινό της έκθεσης

• Ενηµερωθείτε για τις παγκόσµιες τάσεις και προοπτικές της σύγχρονης αµυντικής 
βιοµηχανίαςβιοµηχανίας

• Ενισχύστε την εξωστρέφεια και την αξιοπιστία της εταιρίας σας 

• Προσεγγίστε κορυφαίους ηγέτες της παγκόσµιας αµυντικής βιοµηχανίας µέσω των 
εκδηλώσεων δικτύωσης

• Αναπτύξτε συνεργασίες, κοινοπραξίες και σχέσεις µεταφοράς υψηλής τεχνολογίας

• Επωφεληθείτε από αυτή την µοναδική ευκαιρία διασύνδεσης, ενηµέρωσης, ανταλλαγής 
απόψεων και ανάπτυξης σχηµάτων συνεργασίας

• Παρουσιάστε την εταιρία σας και προωθήστε τα προϊόντα της, µέσω του Γραφείου Τύπου 
της Έκθεσης, στα αµερικανικά και διεθνή ΜΜΕ 

• Παρουσιάστε την εταιρία σας µέσω της ιστοσελίδας της έκθεσης AUSA (www.ausa.org)



ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ AUSA 2019

• Ενίσχυση και στήριξη της εξωστρέφειας των εταιριών εκθετών από την παρουσία 
ανώτατων στελεχών της στρατιωτικής ηγεσίας στο ελληνικό περίπτερο καθ’ όλη τη 
διάρκεια της έκθεσης

• ∆ιοργάνωση συναντήσεων (B2B)

• Επισκέψεις ξένων στρατιωτικών αποστολών στο ελληνικό περίπτερο

• Συµµετοχή σε συνεντεύξεις τύπου και δυνατότητα διοργάνωσης εταιρικών παρουσιάσεων

• ∆ικαίωµα χρήσης του κοινόχρηστου χώρου συναντήσεων µέσα στο ελληνικό περίπτερο •

• Καταχώρηση εταιρικής παρουσίασης και διαφήµισης στον ειδικό κατάλογο του ελληνικού 
περιπτέρου 

• Γραµµατειακή Υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης

• Προβολή του λογοτύπου εταιρίας σε κάθε ενηµέρωση προς τα ΜΜΕ, 
προσκλήσεις, Newsletters και στην ιστοσελίδα του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού 
Επιµελητηρίου

• Φωτογράφιση κατά τη διάρκεια των εγκαινίων και φωτογράφιση των περιπτέρων

• Συµµετοχή στις εκδηλώσεις δικτύωσης (networking events) οι οποίες διοργανώνονται από 
το Επιµελητήριο 

• ∆υνατότητα αξιοποίησης όλων των δικτύων επικοινωνίας και επιρροής του Επιµελητηρίου 
στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα µε στόχο την ενίσχυση και προβολή της Εθνικής Συµµετοχής 



AUSA 2019 | Indicative Exhibit Categories 
for the full list visit: https://www.expocadweb.com/19ausa/ec/forms/attendee/index5.aspx#fpPanel

• Ammunition

• Armored Vehicles

• Base/Camp Protection & Security

• Body Armor & Apparel

• Cyber Security

• Data Recording & Storage

• Electrical Equipment, Batteries & 

• Helicopters

• IT, Computing & Software

• Logistics, Transportation, Supply & Spares

• Machine Guns, Small Arms & Sights

• Manufacturing, Engineering & Test Equip.

• Military & Civil Infrastructure & Construction

• Military & Special Purpose Vehicles 

• Missiles, Rockets & Equipment
• Electrical Equipment, Batteries & 

Power Supply

• Electrotech & Electro-hydraulic 
Equipment

• Electronics, Subsystems & 
Components

• Events/Publications

• Fire & Explosion Protection

• Fire Control

• Missiles, Rockets & Equipment

• Navigation & Satellite Communication

• Personal Protection, Medical & Survival Equip.

• Shelter Field Hospital s, Kitchen & Floorings

• Track, Wheels, Tires & Run flats

• Training & Simulation

• Unmanned Aircraft Systems

• Unmanned Systems



Hellenic Pavilion Inauguration Ceremony | AUSA 2018 

Minister of National Defence, Panos Kammenos

Deputy Assistant Secretary of the Army for Defense
Exports and Cooperation, Ann Cataldo statement
“Greece is one of the oldest and most powerful allies of the
United States”, underlining that “the two countries' goals are
same". She also pointed out that there are prospects for
further upgrading of the defense cooperation between the
two countries. "We work together for the same goals. And
now we want to build on this collaboration, build on the army,
build on science and technology and build on industrial co-
operation".

Η κοπή της κορδέλας των εγκαινίων έγινε από τον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Πάνο Καµµένο, τον
Πρέσβη της Ελλάδος στη Washington κ. Θεοχάρη
Λαλάκο, τον Πρόεδρο της AUSA General Carter F.
Ham, την κα. Ann Cataldo, Deputy Assistant
Secretary of the Army for Defense Exports &
Cooperation, τον Γενικό ∆ιευθυντή της Γ∆ΑΕΕ,
Νάυαρχο ε.α. κ. Κυριακό Κυριακίδη και τον
Πρόεδρο του Ελληνο-Αµερικανικού Επιµελητηρίου
κ. Σίµο Αναστασόπουλο.

Minister of National Defence, Panos Kammenos
statement: “in this major defense exhibition in the United
States of America, Greece participates, with an Official
National Pavilion consisting of prominent Greek industries,
private or state-connected ones and small/medium-sized
companies, which contribute with their cooperation with
American companies in the development of our country’s
defense industry. Further strengthening of the extroversion of
the national defense industry through the creation of new co-
operations and transnational agreements contributes to the
exit from the crisis and to the strengthening of the geopolitical
role of the country”.


