Η B2B Gaming Services και ο Γαβριήλ Χαλεπλής τιμήθηκαν στην Ελλάδα με το Αριστείο
Διεθνούς Επιχειρείν
-

Το Αριστείο απονέμεται για πρώτη φορά σε Διεθνή Επιχειρηματία ελληνικής
καταγωγής

Σε μία αστραφτερή εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 15
Μαΐου 2017, παρουσία κρατικών αξιωματούχων και εκπροσώπων όλων των τομέων της
οικονομίας, τιμήθηκε ο κ. Γαβριήλ Χαλεπλής για τα διεθνή του επιτεύγματα στον τομέα του
επιχειρείν με το Αριστείο Διεθνούς Έλληνα επιχειρηματία.
Το Αριστείο απένειμε στον κ. Γαβριήλ Χαλεπλή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ηλίας Ξανθάκος.
Πρόκειται για ένα Αριστείο που απονέμεται για πρώτη φορά για να τιμήσει διεθνείς
επιχειρηματίες ελληνικής καταγωγής.
Το συγκεκριμένο Αριστείο ακολουθεί σειρά διακρίσεων και βραβεύσεων του κ. Γαβριήλ
Χαλεπλή σε ΗΠΑ, Ευρώπη και την Ελλάδα.
Αποδεχόμενος την τιμή, ο κ. Γαβριήλ Χαλεπλής δήλωσε ότι θεωρεί καθήκον του να
δημιουργεί ευκαιρίες προκειμένου να κεφαλαιοποιούνται η «ψυχή», το φιλότιμο και το
πείσμα που διαθέτουμε ως Έλληνες.
Η απονομή του Αριστείου Διεθνούς Έλληνα επιχειρηματία στον κ. Γαβριήλ Χαλεπλή
συμπίπτει με την εικοσαετή και πλέον διεθνή του δραστηριότητα.
Η εκδήλωση «ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», στο πλαίσιο της οποίας
βραβεύθηκε ο κ. Γαβριήλ Χαλεπλής, διοργανώθηκε από την Direction Business Network και
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
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Σχετικά με τον κ. Γαβριήλ Χαλεπλή
Ο Γαβριήλ Χαλεπλής είναι διεθνής Έλληνας επιχειρηματίας που δημιουργεί, καθοδηγεί και
επεκτείνει πρωτοβουλίες μεγάλης κλίμακας με βασικό άξονα την πλατφόρμα της B2B
Gaming Services, η οποία διατηρεί ηγετική θέση στον τομέα της.
Η B2B Gaming Services λειτουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο δίνοντας σε επιχειρήσεις τη
δυνατότητα να αξιοποιήσουν την αρχιτεκτονική και την τεχνογνωσία που απαιτείται,
προκειμένου να καταστούν ηγέτες στον διαδικτυακό στοιχηματισμό και τα παίγνια, αλλά
και ευρύτερα σε κάθε διαδραστική δυνατότητα που παρέχει το διαδίκτυο, όπως τα e-sports
και το e-commerce.
Στον Γαβριήλ Χαλεπλή έχουν απονεμηθεί υψηλοί τίτλοι και διακρίσεις σε ΗΠΑ, Ευρώπη
Ελλάδα, πρόσφατα μάλιστα η B2B Gaming Services διακρίθηκε ως «Μία από τις δέκα
κορυφαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη».
Με σημαντική εμπειρία και στον επίγειο στοιχηματισμό, ο Γαβριήλ Χαλεπλής δημιουργεί
προυποθέσεις για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων με τις οποίες αντιλαμβανόμαστε,
χρησιμοποιούμε και απολαμβάνουμε την τεχνολογία. Αυτό επιτυγχάνεται στη βάση της
καινοτομίας, που εστιάζει στη βελτιστοποίηση της εταιρικής διακυβέρνησης.
Τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια, ο Γαβριήλ Χαλεπλής αποδεικνύει συνεχώς τη δέσμευσή
του να δημιουργεί αμοιβαία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη για τις
επιχειρήσεις, την κοινωνία, την οικονομία και το κράτος, δεσμούς με τους μετόχους, τους
εργαζομένους και τους συνεργάτες, μέσω των αρχών ενός κοινού οράματος, αριστείας και
ομαδικής δουλειάς.
Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ελλάδα, 1985-1990),
Ελληνικής καταγωγής και με διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. (Μεγάλη Βρετανία,
Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Ρουμανία, Νότιος Αφρική, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
και Ελλάδα).
Ζει και εργάζεται στο Λονδίνο.
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