
 

                                                                                                                                                                                                   
 

    
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΕ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ. 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη,  4-8 Ιουνίου 2018 

 
 
  

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 

Αννίτα Τρυποσκούφη 
T.: +30 210 33 55 778 

Ε. a.triposkoufi@enterprisegreece.gov.gr 
 

Φωτεινή Νάκου  
Τ: +30 210 3355727 

Ε. f.nakou@enterprisegreece.gov.gr 
 

 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
300€ πλέον Φ.Π.Α 

 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Μέχρι 12 Μαρτίου  2018 

 
ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 

http://www.agora.mfa.gr 
 

Ο οργανισμός  Enterprise Greece, 
στοχεύοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας 
των Ελληνικών επιχειρήσεων και της αύξησης 
των Ελληνικών εξαγωγών, προγραμματίζει τη 
διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων 
με αγοραστές του κλάδου των τροφίμων από 
ΗΠΑ, Καναδά και   ευρωπαϊκές χώρες : 
Ρωσία, Ουκρανία, Πολωνία, Ουγγαρία, 
Κροατία, καθώς και Σερβία & Ρουμανία - σε 
συνέχεια του Road Show, που 
πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2017, 
προκειμένου να έλθουν σε επαφή με 
εξωστρεφείς και εξαγωγικές εταιρείες του 
κλάδου Τροφίμων & Αναψυκτικών.  
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. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ    
 

4-5 Ιουνίου 2018, επιχειρηματικές συναντήσεις  Θεσσαλονίκη   
7-8 Ιουνίου 2018, επιχειρηματικές συναντήσεις  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, 

mailto:f.nakou@enterprisegreece.gov.gr
http://www.agora.mfa.gr/


 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Για τη συμμετοχή τους στις επιχειρηματικές συναντήσεις, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει  να 
καταχωρίσουν,  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της εταιρείας Eventora,  έως τις 12 Μαρτίου 2018,  τη 
σχετική αίτηση συμμετοχής, ως ακολούθως.  
 

Αίτηση Συμμετοχής - Θεσσαλονίκη 

4-5 Ιουνίου 2018 

Αίτηση Συμμετοχής - Αθήνα 

7-8 Ιουνίου 2018 

 
Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές, οι οποίοι θα κάνουν αντίστοιχα εγγραφή στην ως άνω πλατφόρμα, θα 
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν  τις συμμετέχουσες εταιρείες και να επιλέξουν on line, με 
ποιες από αυτές επιθυμούν συνάντηση.   
 
Μεταξύ 23 Απριλίου και 4 Μαΐου του 2018, οι εταιρείες που θα έχουν εξασφαλίσει  αποδεκτό αριθμό 
συναντήσεων, θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 300 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α)  προς οριστικοποίηση 
της συμμετοχής τους.   
 
Μετά την οριστικοποίηση της συμμετοχής οι συμμετέχουσες εταιρείες, θα έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν, επίσης on line, επιπλέον συναντήσεις με τους συμμετέχοντες αγοραστές, στους οποίους θα 
υπάρχει πλέον πρόσβαση. Οι τελευταίοι με τη σειρά τους, θα αποδεχθούν ή θα απορρίψουν τις 
συναντήσεις αυτές, ανάλογα με το πεδίο του ενδιαφέροντός τους.              
 
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. 

 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, 
 
Ι. Αγγελάκης 
Διευθυντής Προώθησης & Προβολής Εξωτερικού Εμπορίου  

κονσέρβες φρούτων (κυρίως ροδάκινα) και λαχανικών, χυμοί (πορτοκάλι, ρόδι, ροδάκινο, κλπ), 
ζαχαρώδη προϊόντα και άλλα.  
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι εταιρείες που θα υποβάλλουν αίτηση,  θα είναι είτε παραγωγικές εταιρείες, είτε εμπορικές 
εταιρείες που έχουν στην κατοχή τους ένα (brand)  σήμα.  Αιτήσεις από εταιρείες αντιπροσώπων δεν 
γίνονται δεκτές. 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Το κόστος συμμετοχής ανά εταιρεία παραγωγής  ανέρχεται σε 300€ πλέον του αναλογούντος 
ΦΠΑ.  
 

https://www.eventora.com/en/Events/enterprise-greece-food-sector/Order?ttId=23421&ttQuantity=1&r
https://www.eventora.com/en/Events/enterprise-greece-food-sector/Order?ttId=23421&ttQuantity=1&r
https://www.eventora.com/en/Events/enterprise-greece-food-sector/Order?ttId=23419&ttQuantity=1&r
https://www.eventora.com/en/Events/enterprise-greece-food-sector/Order?ttId=23419&ttQuantity=1&r

