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Ο Σύνδεσμος  Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος 
(Σ.Β.Θ.Κ.Ε.), 

μέλος του  EEnntteerrpprriissee  EEuurrooppee  NNeettwwoorrkk  --HHeellllaass  σας ενημερώνει: 
 

ProGreece: πλατφόρμα προώθησης συνεργασίας μεταξύ Ελληνικών & 
Γερμανικών επιχειρήσεων www.pro-greece.com 

To ProGreece είναι ένα διαδραστικό κοινωνικό δίκτυο μεταξύ Γερμανικών και Ελληνικών 

εταιριών . Στόχος αυτού του δικτύου είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Ελληνικών 

επιχειρήσεων, οι οποίες διαθέτουν πλεονάζουσα παραγωγή ή επιθυμούν την επέκταση 

του κύκλου εργασιών τους, και Γερμανικών επιχειρήσεων, που αποζητούν την 

εκμετάλλευση αυτών. Πρόκειται για μια προσπάθεια συλλογικής προβολής της Ελληνικής 

κοινότητας στην Γερμανική βιομηχανία, βοηθώντας σημαντικά στον τομέα των Ελληνικών 

εξαγωγών. 

Οι υφιστάμενες δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων και οι ανάγκες των γερμανικών 

εταιρειών συγκεντρώνονται στα πλαίσια του ProGreece μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας 

και της ιστοσελίδας www.pro-greece.com 

Ταυτοχρόνως, το ProGreece παρέχει στις Ελληνικές επιχειρήσεις την δυνατότητα να 

αυξήσουν τις εξαγωγικές τους δυνατότητες συνάπτωντας εμπορικές συμφωνίες με Γερμανικές 

εταιρίες - βιομηχανίες. 

Η πλατφόρμα ProGreece προσφέρει τη δυνατότητα για: 

 Τη δημιουργία εταιρικών παρουσιάσεων. 

 Την προβολή των παραγωγικών δυνατοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων (supply 

side).-  

 Τη συγκέντρωση στοιχειών για τη ζήτηση από γερμανικές επιχειρήσεις (demand 

side). 



 Την αντιστοίχηση προσφοράς- ζήτησης και την ενημέρωση ενδιαφερόμενων 

εταιριών.- 

 Την επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων.  

 Τη δημιουργία «κοινωνικού επαγγελματικού δικτύου» (social business network). 

 

 

Πώς λειτουργεί το ProGreece 

Οι ελληνικές εταιρίες: 

 Εγγράφονται δωρεάν στο www.pro-greece.com. 

 Δημιουργούν το δικό τους κατατοπιστικό προφίλ. 

 Αναζητούν, περισσότερο στοχευμένα, κατάλληλους επιχειρηματικούς εταίρους μέσα 

από μια ποικιλία πληροφοριών με παραπομπές σε συγκεκριμένα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών και μια συλλογή φωτογραφιών. 

 Παρουσιάζουν τις υπάρχουσες δυνατότητες παραγωγής και παροχής υπηρεσιών, 

όπως και το ενδιαφέρον τους για εξαγωγές. 

 Ενημερώνονται για τη ζήτηση των γερμανικών εταιρειών, αντισταθμίζοντας τις όποιες 

δυσκολίες στην αύξηση της παραγωγής. 

 Μέσω της κοινωνικής δικτύωσης οδηγούνται, τελικά, σε νέες συνεργασίες ή 

εμπορικές συμφωνίες. 

 

 

Σημειώνεται ότι η δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας ProGreece είναι μια 

πρωτοβουλία του Γενικού Προξενείου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη 

Θεσσαλονίκη και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, που 

υποστηρίζεται από το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, τον Σύλλογο 

Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, τον Σύλλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, τον Σύλλογο 

Ελλήνων Μεταναστών και Ομογενών από τη Γερμανία, την Ένωση Νέων Επιχειρηματιών 

Θεσσαλονίκης και τη Mediascape ltd. 

 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
Υπεύθυνη: κα Γ. Φράγκου 
E-mail: sbtke@otenet.gr 
 
Σ.Β.Θ.Κ.Ε., μέλος του  Enterprise Europe Network -Hellas 
Ελ. Βενιζέλου 4, 38221, Βόλος 
Τηλ: 2421029407/8, 2421028111  
Φαξ: 2421026394 
Ιστοσελίδα : http://www.sbtke.gr, www.enterprise-hellas.gr 
 

 


