
 

 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ  

ΜΕ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΑΡΑΒΙΚΟ ΚΟΣΜΟ & ΕΥΡΩΠΗ    
8 Μαΐου -11 Μαΐου 2017 

 
 

 
Η  Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου ΑΕ – Enterprise Greece, στοχεύοντας στην 
ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών 
επιχειρήσεων και της αύξησης των Ελληνικών 
εξαγωγών, και στο πλαίσιο των  δράσεων του 2017, 
προγραμματίζει τη διοργάνωση επιχειρηματικών 
συναντήσεων με αγοραστές από την Ιαπωνία, την 
Κορέα, τα ΗΑΕ, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το 
Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, τη Σουηδία και 
την Πολωνία, προκειμένου να έλθουν σε επαφή με 
εξαγωγικές εταιρείες του κλάδου Τροφίμων & Ποτών. 
Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα 
πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2017 
&  στην Αθήνα 11- 12 Μαΐου  2017. 
 
Η συμμετοχή στη διοργάνωση των επιχειρηματικών 
συναντήσεων, δίνει τη δυνατότητα:  
- της πραγματοποίησης προκαθορισμένων 
συναντήσεων  με τις κατάλληλες επιχειρήσεις 
- της διερεύνησης των δυνατοτήτων συνεργασίας  
- της ενημέρωσης για τον ανταγωνισμό και τις 
συνθήκες της αγοράς. 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 
 
 8 – 9 Μαΐου 2017, επιχειρηματικές συναντήσεις στη 
Θεσσαλονίκη 
10-11 Μαΐου 2017, επιχειρηματικές συναντήσεις στην 
Αθήνα 

 Οι χώροι διεξαγωγής των συναντήσεων θα οριστούν 
και σας κοινοποιηθούν με την οριστικοποίηση του 
τελικού προγράμματος  

 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον είναι: γαλακτοκομικά και ειδικά τα 
τυριά, ελαιόλαδο, ξηροί καρποί (φιστίκια, σταφίδα, 
κλπ.), μέλι, προϊόντα υγιεινής διατροφής, βότανα, 
κονσέρβες φρούτων (κυρίως ροδάκινα) και 
λαχανικών, χυμοί (πορτοκάλι, ρόδι, ροδάκινο, κλπ), 
ζαχαρώδη προϊόντα,  και άλλα 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 
ΑΝΝΙΤΑ ΤΡΥΠΟΣΚΟΥΦΗ 

T.: +30 210 33 55 778 
e-mail 

promotion@enterprisegreece.gov.gr 
 

ΖΩΗ ΛΕΓΓΑ 
Τ.: +30 210 33 55 798 

promotion@enterprisegreece.gov.gr 
 

 
* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

350 € πλέον  Φ.Π.Α 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Μέχρι  3  Μαρτίου 2017 

 
ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 

 
http://www. enterprisegreece.gov.gr 

http://agora.mfa.gr/τα-γραφεία-
οικονομικών-εμπορικών-

υποθέσεων/γραφεία-ανά-χώρα 

http://www. agora.mfa.gr/kr91 

http://www. japan-greece-business.gr 

http://agora.mfa.gr/eg50 

www.mfa.gr/abu 

www.mfa.gr/warsaw 

www.mfa.gr/jedda 

http://www.mfa.gr/stockholm 
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 (*) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Το κόστος  συμμετοχής στη διοργάνωση των επιχειρηματικών συναντήσεων ανά εταιρεία ανέρχεται 
σε 350 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.  
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 
Οι εταιρείες που θα υποβάλλουν αίτηση,  θα είναι είτε παραγωγοί είτε εμπορικοί αντιπρόσωποι 
προϊόντων - σημάτων τα οποία θα οριστικοποιήσουν ευκρινώς στην αίτηση συμμετοχής που θα 
υποβάλλουν και θα επισυνάψουν στην αίτησή τους το Profile της εταιρείας παραγωγής και τα 
προϊόντα που θα παρουσιαστούν. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Για την συμμετοχή  τους στην επιχειρηματική αποστολή οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα 
πρέπει  να αποστείλουν συμπληρωμένη έως τις 3 Μαρτίου 2017,  την αίτηση συμμετοχής, 
επισυνάπτοντας το εταιρικό προφίλ στα Αγγλικά.   
 
Οι αιτήσεις και τα εταιρικά profiles, θα σταλθούν στα γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών 
Υποθέσεων των Ελληνικών Πρεσβειών για αξιολόγηση από τους κατά τόπους αγοραστές και 
εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση συναντήσεων με τις εταιρείες που θα 
επιλέξουν. 
 
Έως τις 12 Απριλίου 2017, θα υπάρξει η ενημέρωση ότι έχουν εξασφαλιστεί τουλάχιστον 6 
συναντήσεις ανά εταιρεία.  
 
Έως τις 18 Απριλίου 2017 οριστική επιβεβαίωση συμμετοχής και καταβολή του ποσού των 350 € 
πλέον ΦΠΑ 24 %, ήτοι 434 €. 
 
Η καταβολή του  ποσού μπορεί  να  γίνεται με κατάθεση στον  παρακάτω λογαριασμό: 
ALPHA BANK 
IBAN:    GR85 0140 1200 1200 0200 2020 400:       
Αρ. Λογ/σμού: 120.00.2002.020 400 
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE 
GREECE 
 
Σημειώνεται ότι  στο παραστατικό  της  Τραπέζης,  θα   πρέπει να αναφέρεται η αιτιολογία της 
κατάθεσης  και η επωνυμία της εταιρείας. 
 
Παρακαλούμε  επίσης  για την ταυτοποίηση της κατάθεσης σας, όπως διαβιβάσετε  αντίγραφο 
του σχετικού παραστατικού της Τράπεζας στην  Enterprise Greece στο fax: 210 3355743  ή e-mail 
στο pay@enterprisegreece.gov.gr & promotion@enterprisegreece.gov.gr. 
 
Η εξόφληση του ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση της συμμετοχής στις επιχειρηματικές 
συναντήσεις,  ενώ η μη έγκαιρη εξόφληση αποκλείει τη συμμετοχή σε αυτές. 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, 
 
Μένος Αγγελάκης 
Διευθυντής Εξαγωγικών Επιχειρηματικών Αποστολών 
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