Ιούλιος 2011

Έτος 10ο

Τεύχος 27

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ επιµελείται το ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, Αριστοτέλους 27, 54624, Τηλ.: 2310241383 & 2310241689, Fax: 2310232667 & 2310281635, E-mail: sme-industry@veth.gov.gr

Ανακοίνωση
Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να
συµµετάσχει στις παρακάτω εκθέσεις :
1. ∆ιεθνή Έκθεση Τεχνολογίας & Μηχανηµάτων
«INTERNATIONAL TECHNICAL FAIR – AUTUMN FAIR»
που θα πραγµατοποιηθεί από
26 Σεπτεµβρίου – 01 Οκτωβρίου 2011
στη Φιλιππούπολη Βουλγαρίας
2. ∆ιεθνή Έκθεση Μεταλλουργίας – Ηλεκτρονικών
Προϊόντων, Ηλεκτροτεχνίας, Μη Μεταλλικών, ∆οµικών
Υλικών, Κατασκευών, Ασφάλειας και Προστασίας
«TEHNOMA 2011»
που θα πραγµατοποιηθεί
18 – 22 Οκτωβρίου 2011
στο Εκθεσιακό Κέντρο Σκοπίων, ΠΓ∆Μ
ης
Στη διοργάνωση της 37 Tehnoma, συµπεριλαµβάνονται οι
παρακάτω παράλληλες εκθέσεις :
•
12η Έκθεση Βιοτεχνίας και Βιοµηχανίας Μικρής Κλίµακας
•
“Makinova 2011” ∆ιεθνής Έκθεση Καινοτοµίας
Τη διοργάνωση της ελληνικής συµµετοχής έχει αναλάβει η
∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης εκθεσιακής πολιτικής και
στήριξης των επιχειρήσεων-µελών του, το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να παρέχει στα µέλη
του τη δυνατότητα συµµετοχής τους στην ανωτέρω έκθεση,
επιδοτώντας την πρώτη τους συµµετοχή µε το Β.Ε.Θ. µε
ποσοστό 50% του κόστους συµµετοχής για stand 12 τ.µ., τη
δεύτερη & την τρίτη συµµετοχή τους µε το Β.Ε.Θ. µε ποσοστό
25% του κόστους για stand 12 τ.µ. και για τις συµµετοχές πέρα
των τριών, προσφέρεται προνοµιακή τιµή.
3. 76η ∆ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
που θα πραγµατοποιηθεί από 10 έως 18 Σεπτεµβρίου 2011,
διοργανώνοντας οµαδική συµµετοχή για τις επιχειρήσεις-µέλη
του
Η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης για φέτος επικεντρώνεται σε
διεξόδους ανάπτυξης και καινοτοµίας, αλλά και σε νέες ιδέες,
προβάλλοντας τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που γεννά η
κρίση στην ελληνική οικονοµία, η οποία αποτελεί το σηµείο
εκκίνησης για την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηµατικότητας.
Οι
επιχειρήσεις-µέλη
του
Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης που θα συµµετέχουν µε το Β.Ε.Θ., θα
βρίσκονται στο περίπτερο 13, στο αφιέρωµα «ΕΛΛΑ∆Α και
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», µε ιδιαίτερα stand και θα τύχουν όχι
µόνον της εξαιρετικής εκπτωτικής τιµής, αλλά και της
επιδότησης του 50% ενός stand 12 τετραγωνικών µέτρων από
το επιµελητήριο.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στις
ανωτέρω εκθέσεις ,
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο
Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ.,
τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310-271708 & 2310-271854
µέχρι 20 Ιουλίου 2011
προκειµένου να τους σταλεί η φόρµα συµµετοχής.

Επιστολή ΒΕΘ
προς το δήµαρχο Θεσσαλονίκης
για το θέµα της αποξήλωσης των ενδεικτικών
πινακίδων
Βέλη κατά του δήµου Θεσσαλονίκης εξαπολύει µε επιστολή του
το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) µε αφορµή το
θέµα της αποξήλωσης των ενδεικτικών επιγραφών που
δηλώνουν την δραστηριότητα των επιχειρήσεων και είναι
τοποθετηµένες στις όψεις κτιρίων. Παράλληλα καλεί το δήµο να
ασχοληθεί µε τα πραγµατικά προβλήµατα που αµαυρώνουν την
εικόνα της πόλης (µεταξύ άλλων παραεµπόριο, ελλιπής
καθαριότητα και ανυπαρξία συγκεκριµένου πλαισίου για την
ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων).
Όπως αναφέρεται στην επιστολή του προέδρου του ΒΕΘ
Παναγιώτη Παπαδόπουλου προς τον δήµαρχο Θεσσαλονίκης
Γιάννη Μπουτάρη «ο δήµος επιδεικνύει τεράστια εµµονή µε το
θέµα της αφαίρεσης των ενδεικτικών επιγραφών που δηλώνουν
την δραστηριότητα των επιχειρήσεων και είναι τοποθετηµένες
στις όψεις κτιρίων». «Η κίνηση αυτή έρχεται σε µία περίοδο που
οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν
στα λειτουργικά τους έξοδα προκαλώντας τους ένα ακόµη
πρόβληµα» επισηµαίνεται στην επιστολή και συνεχίζει «το ΒΕΘ
γίνεται καθηµερινά αποδέκτης παραπόνων από µέλη του τα
οποία δηλώνουν ότι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε ένα ακόµη
κόστος, ενώ παράλληλα διαµαρτύρονται ότι µε την αποξήλωση
των εν λόγω πινακίδων χάνουν το συγκριτικό τους πλεονέκτηµα
έναντι άλλων συναδέλφων τους, που βρίσκονται στο ισόγειο,
καθώς δεν θα µπορούν να γνωστοποιούν πλέον τις παρεχόµενες
υπηρεσίες τους και τις επωνυµίες τους».
Σελ. 2

Ηµερίδα µε θέµα
«Εξοικονόµηση ενέργειας
για Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις»
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε την
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία Ο.Τ. Α Ανατολικής Θεσσαλονίκης
διοργανώνουν ηµερίδα µε θέµα:
“ εξοικονόµηση ενέργειας για Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις”
την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011, στις 18.00 µµ –
ος
αίθουσα εκδηλώσεων Β.Ε.Θ.-Αριστοτέλους 27- 4 όροφος .
Για πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στους διοργανωτές
Β.Ε.Θ : τηλ:2310241668 & 241 689 e-mail: info@veth.gov.gr ,
Website: www.veth.gov.gr
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ: τηλ:2310 463930,
e-mail: reacm@anatoliki.gr,
Website: www.anatoliki.gr.
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Ίδρυση Ελληνοτουρκικού επιµελητηρίου στη
Θεσσαλονίκη
Το Ελληνοτουρκικό Επιµελητήριο Βορείου Ελλάδος, το
οποίο έχει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη, µας ανακοίνωσε
την επίσηµη αναγνώρισή του µε το Προεδρικό διάταγµα
61/2011.
Στόχος του Επιµελητηρίου είναι να εκφράσει τις ανάγκες
του επιχειρηµατικού κόσµου της Βόρειας Ελλάδας, να
ενισχύσει και να προωθήσει την εµπορική τους
δραστηριότητα στην Τουρκία, να προσφέρει ευκαιρίες για
περισσότερες συνεργασίες και να δηµιουργήσει τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη επιτυχών
συνεργιών ανάµεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το Ελληνοτουρκικό Επιµελητήριο
Βορείου Ελλάδος έχει ήδη οργανώσει και συµµετάσχει σε
στοχευµένες δράσεις όπως επιχειρηµατικές αποστολές,
ηµερίδες και διεθνείς εκθέσεις, από κοινού µε τα
σηµαντικότερα Τουρκικά Επιµελητήρια, ενισχύοντας τις
σχέσεις των δυο χωρών και θέτοντας τα θεµέλια για
µελλοντικές συνεργασίες.
Για να γίνετε µέλος του Ελληνοτουρκικού Επιµελητηρίου
Βορείου Ελλάδος ( η ετήσια συνδροµή ανέρχεται στο ποσό
των 250 ευρώ) καθώς και για γενικότερες πληροφορίες για
τις δράσεις του µπορείτε να επικοινωνείτε :
∆ιεύθυνση: ∆ωδεκανήσου 23, τηλ: 2310 570005, fax: 2112
686845, info@grtrchamber.org, site: www.grtrchamber.org
Ανακοινώσεις Γενικού Χηµείου του Κράτους
Το Υπουργείο Οικονοµικών/Γεν. ∆/νση Γενικού Χηµείου του
Κράτους ενηµερώνει ότι δηµοσιεύθηκαν στην επίσηµη
εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κανονισµοί της
Επιτροπής αριθ. 186/2011/EK και αριθ. 214/2011/EK για την
τροποποίηση των παραρτηµάτων I και V του κανονισµού
689/2008/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε τις εξαγωγές και εισαγωγές επικινδύνων
χηµικών προϊόντων. Οι ανωτέρω κανονισµοί έχουν αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ.: http://www.gcsl.gr , ∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος, Νοµοθεσία, εισαγωγές- εξαγωγές ορισµένων
επικινδύνων χηµικών.
Επίσης για τη διαδικασία ελέγχου χηµικών προϊόντων κατά την
εισαγωγή
(
κανονισµός
1907/2006/ΕΚ,
κανονισµός
1272/2008/ΕΚ και απόφαση ΑΧΣ 265/2002, αποφασίστηκε η
έκδοση νέας εγκυκλίου η οποία ενοποιεί και τροποποιεί τις
παραπάνω εγκυκλίους, για την απλοποίηση της διαδικασίας
ελέγχου σχετικά µε τη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία των
επικινδύνων χηµικών προϊόντων κατά την εισαγωγή.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε το
Υπουργείο Οικονοµικών/Γεν. ∆/νση Γενικού Χηµείου του
Κράτους (αρµόδια Ελένη Φούφα, τηλ.: 2106479287/286 , fax:
2106466917 και
e-mail environment@gcsl.gr )

Φορολογικό Σεµινάριο
Η πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνικών Επιστηµόνων (Π.Ε.Φ.Ε),
διοργανώνει φορολογικό σεµινάριο στην Αθήνα στις 23 Ιουλίου
2011, ηµέρα Σάββατο από 9.30 π.µ έως 14.30 µ.µ,. Το
σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στη Νοµική Βιβλιοθήκη- οδός
Μαυροµιχάλη 23 –Αθήνα, µε θέµατα :
 Συγκρότηση ειδικών συνεργείων ελέγχου µε απόφαση
υπουργού
 Ανάλυση των αλλαγών του Ν.3986/1/7/2011 « επείγοντα
µέτρα Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου»
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται σε 120 ευρώ . Για δηλώσεις
συµµετοχής και λοιπές πληροφορίες
οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επικοινωνούν στα τηλ: 210 6124910, 210 8820002
της Π.Ε.Φ.Ε., κα Μαρία Κουτσού κιν: 698605031 ή κο Ευτύχιο
Kουτουλάκη κιν: 6947781478

Επιστολή ΒΕΘ
προς το δήµαρχο Θεσσαλονίκης
για το θέµα της αποξήλωση των ενδεικτικών πινακίδων
«Είµαστε υπέρ της ευταξίας και της εφαρµογής των νόµων,
ωστόσο, ως άνθρωπος του επιχειρηµατικού κόσµου θα έπρεπε
να αντιληφθείτε ότι η περίοδος που επιλέξατε δεν είναι η
καταλληλότερη. Η κίνηση σας καταδεικνύει ότι εκτός από
αγανακτισµένους πολίτες στις πλατείες θέλετε να δηµιουργήσετε
και στρατιές αγανακτισµένων επιχειρηµατιών» αναφέρει ο κ.
Παπαδόπουλος υπογραµµίζοντας ότι «η απόφαση της
αποξήλωσης των ενδεικτικών πινακίδων σήµανσης προφανώς
αποσκοπεί στην εξοικονόµηση πόρων για την κάλυψη της
τεράστιας µαύρης τρύπας που υπάρχει στα ταµεία του δήµου».
«Αυτό που δεν αντιλαµβάνεσθε είναι ότι τα έσοδα που θα
προκύψουν από την κίνηση αυτή θα είναι µηδαµινά, εν µέσω
οικονοµικής κρίσης, ενώ επιπροσθέτως θα δηµιουργήσουν
αλυσιδωτές αντιδράσεις» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, ο
οποίος κλείνοντας την επιστολή τονίζει ότι η εφαρµογή του νόµου
θα πρέπει να γίνεται συνολικά και όχι επιλεκτικά και δη
ξεκινώντας από τις πολύ µικρές επιχειρήσεις που φυτοζωούν.
“Ευρωπαϊκό Περίπτερο στην κορεατική έκθεση τροφίµων
Food Week 2011”
To Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Πρεσβείας στη Σεούλ µας ενηµερώνει ότι λόγω της
έναρξης ισχύος της Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών (ΣΕΣ)
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέας και της µεγάλης σηµασίας της
για τα τρόφιµα και τα αγροτικά προϊόντα, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα διοργανώσει ευρωπαϊκό περίπτερο στην
κορεατική έκθεση τροφίµων Food Week 2011, από 9 έως 12
Νοεµβρίου 2011 .
Οι εκθέτες θα καλύψουν τα έξοδα αποστολής των δειγµάτων και
µετάβασης του προσωπικού τους. Όλα τα άλλα έξοδα θα
καλυφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, θα
διοργανωθούν και παράλληλες εκδηλώσεις. Ιδιαίτερη έµφαση θα
δοθεί στα κρασιά και ποτά µε γεωγραφικές ενδείξεις, στα τρόφιµα
µε γεωγραφικές ενδείξεις, στα κρέατα και γαλακτοκοµικά, στα
φρούτα και λαχανικά, στο ελαιόλαδο και στις ελιές, και στα
προϊόντα επεξεργασµένων δηµητριακών.
Πρόκειται για σηµαντική έκθεση που αποχτά µεγαλύτερη σηµασία
λόγω της ΣΕΣ, η οποία θα ευνοήσει τις ευρωπαϊκές εξαγωγές
τροφίµων. Θεωρούµε ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει
ελληνική συµµετοχή σε επίπεδο επιχειρήσεων ή κλαδικών
ενώσεων π.χ. για γαλακτοκοµικά, κρασιά, ελιά και ελαιόλαδο,
κλπ.
∆εν έχουν ακόµη καθοριστεί οι όροι και οι διαδικασία συµµετοχής,
αλλά οι ενδιαφερόµενοι να συµµετάσχουν µπορούν να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον ή να ζητήσουν πληροφορίες από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αρµόδια είναι η κα. Aleksandra Mecilosek, Τηλ +32-2-2987796,
email: aleksandra.mecilosek@ec.europa.eu
Σύντοµα θα δηµιουργηθεί και ειδική ιστοσελίδα.

Εκθέσεις στον κόσµο
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
∆ιεθνής Έκθεση Νωπών Φρούτων και Λαχανικών
FRUITLOGISTICA
Πόλη: Βερολίνο , Γερµανία
Ηµεροµηνία: 8 – 10 / 2 / 2012
Εκθέµατα: Φρέσκα φρούτα , λαχανικά , εξωτικά φρούτα , ξηροί
καρποί , οργανικά προϊόντα, µπαχαρικά, καρυκεύµατα, κλπ
Πληροφορίες: ΟΠΕ, τηλ.: 23109982125 fax 23109982411
bakola@hepo.gr
Αίτηση συµµετοχής έως 22/07/2011 στον ΟΠΕ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
Πρόγραµµα

Ποιους αφορά

Τι ενισχύσεις προβλέπονται

Χρονοδιάγραµµα

Επενδυτικά δάνεια
µέσω του Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας
(ΕΤΕΑΝ)

ΜµΕ που εντάσσονται στον Επενδυτικό
Νόµο και σε προγράµµατα του ΕΣΠΑ ή
δραστηριοποιούνται στους τοµείς της
µεταποίησης, των εξαγωγών, της
καινοτοµίας, των τροφίµων κτλ.
ΜµΕ

∆άνεια συνολικού ύψους 1,2 δις € µε
διάρκεια έως 10 έτη, περίοδος χάριτος έως 2
έτη και χαµηλά επιτόκια <5%

Ιούλιος 2011

Εγγυήσεις χαµηλότοκων δανείων για την
κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών,
εµπορευµάτων και υπηρεσιών
Κεφάλαια κίνησης έως 30.000€, διάρκειας
έως 2 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος 6
µηνών καθώς και εγγύηση δανείων
επενδυτικού σκοπού, για την ίδρυση νέων,
καθώς και την ανάπτυξη και διεθνοποίηση
υφιστάµενων επιχειρήσεων
Επιδοτήσεις 10.000€ για την κάλυψη
µισθολογικών και λειτουργικών δαπανών και
τη διατήρηση θέσεων εργασίας

Παράταση ως τα
τέλη του 2012

Κεφάλαια κίνησης µέχρι 200.000€ µε ευνοϊκό
επιτόκιο, χωρίς εγγυήσεις και µε µοναδικό
προαπαιτούµενο την ασφάλιση στον ΟΑΕΠ

Αύγουστος 2011

Επιδότηση έως 1 εκ.€ για δαπάνες ίδρυσης,
οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης
καθώς και χρηµατοδοτικής µίσθωσης
(Leasing) για µίσθωση κτιριακών και λοιπών
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παραγωγής.
Επιδότηση σε ποσοστό 60% επιχειρηµατικά
σχέδια προϋπολογισµού από 20.000€ έως
300.000€
Επιδότηση µε ποσοστό 40% ή 45%
επιχειρηµατικά σχέδια προϋπολογισµού από
15.000€ έως 400.000€.

1 /7– 31/8/ 2011

Υφιστάµενο
εγγυοδοτικό προϊόν
(ΕΤΕΑΝ)
Νέα εγγυοδοτικά
προϊόντα
(ΕΤΕΑΝ)

Εθνικό Αποθεµατικό
Απροβλέπτων
(ΕΣΠΑ)

Ενίσχυση
ρευστότητας
εξαγωγικών
επιχειρήσεων (ΟΑΕΠ)
«Καθεστώς
Επιχειρηµατικότητα
των Νέων» (νέος
Επενδυτικός Νόµος)
«Νέα Καινοτοµική
Επιχειρηµατικότητα»
(ΕΣΠΑ)
«Εναλλακτικός
Τουρισµός» (ΕΣΠΑ)

ΜµΕ που εντάσσονται σε προγράµµατα
του ΕΣΠΑ, καθώς και υπό σύσταση,
νεοσύστατες, νέες και υφιστάµενες
µικροµεσαίες επιχειρήσεις που
απασχολούν λιγότερα από 250 άτοµα και
έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκ. €
20.000 επιχειρήσεις που λειτουργούν την
τελευταία 5ετία και δραστηριοποιούνται
στους κλάδους µεταποίησης, πράσινης
οικονοµίας, οικοδοµής, µεταφορών –
αποθήκευσης, υπηρεσιών υψηλής
προστιθέµενης αξίας.
Εξαγωγικές επιχειρήσεις

Πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις στις
οποίες συµµετέχουν µε ποσοστό άνω του
50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν
υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους
Πολύ µικρές και µικρές νέες επιχειρήσεις
που επιδιώκουν την εµπορική αξιοποίηση
καινοτόµων ιδεών
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή
προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην
ανάπτυξη µιας ή περισσότερων
εναλλακτικών µορφών τουρισµού

Εκθέσεις στον κόσµο
"Cairo International Wood & Wood Machinery Show"
15 - 18 Σεπτεµβρίου 2011 Κάιρο Αίγυπτο
Οργανωτής : Strategic Marketing Exhibitions
Πληροφορίες : τηλ.: +202 22719777, fax : +202 26708866,
sgamal@strategic.ae
"Cairo Fashion & Tex Exhibition"
16 - 19 Σεπτεµβρίου 2011 Κάιρο Αίγυπτο
Οργανωτής : Defile Creation Co
Πληροφορίες : τηλ.: +202 24551177, fax : +202 24551188,
info@defilecreation.com www.defilecreation.com
Έκθεση Βαλκανικής εβδοµάδας µόδας – Συλλογές για την
άνοιξη 2012
15 – 19 Σεπτεµβρίου 2011 Αλβανία Τίρανα
Βαλκανική εβδοµάδα µόδας – Συλλογές για την άνοιξη 2012
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Τιράνων Τηλ. 00355 4
2230284, info@cci.al; kabineti@cci.al; sekretaria@cci.al;
∆ιεθνής Έκθεση Intertabac
16 - 18 Σεπτεµβρίου 2011 Ντόρτµουντ Γερµανία
Εκθέµατα: Καπνά
Πληροφορίες : Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο Τηλ. +4930-2360990, Ecocom-berlin@mfa.gr
www.intertabac.de
∆ιεθνής Έκθεση Buildint Kenya 2011
17 - 19 Σεπτεµβρίου 2011Ναϊρόµπι Κένυα
Εκθέµατα: ∆οµικά υλικά www.biztradeshows.com

Σεπτέµβριος 2011

Σεπτέµβριος 2011

1/ 8 – 30/9 2011

Ιούλιος 2011

Εκθέσεις στον κόσµο
Agrobusiness 2011
23 – 25 Σεπτεµβρίου 2011 Αλβανία Τίρανα
Πληροφορίες : ALBANIAN AGRO-COUSNIL Τηλ./fax 00355 4
229445/259195 info@kash.org.al, www.kash.org.al
"Automech Exhibition"
24 - 28 Σεπτεµβρίου 2011 Αίγυπτο
Οργανωτής : ACG & ITF Co
Πληροφορίες : τηλ+202 26703274,
e-mail : info@acg-itf.com , site : www.acg-itf.com
International Toys Fair
25 έως 27 Σεπτεµβρίου 2011 Ντόχα - Κατάρ
Εκθέµατα: Παιχνίδια
τηλ: +974 4334552, fax +974 4383749 www.dohaevents.org
η

8 Alberelax ΄Εκθεση Επίπλων 2011
29 Σεπτεµβρίου – 2 Οκτωβρίου 2011 Αλβανία Τίρανα
Πληροφορίες: ELIDA & CO and Foreign Association in Albania
τηλ: 00355 69 2051300, 00355 69 2099997
elidaco@expo-elidaco.com
www.albexpo.com
∆ιεθνής Έκθεση Pet Biz
30 Σεπτεµβρίου – 2 Οκτωβρίου 2011 Βουλγαρία
Εκθέµατα: Βαλκανικό γεγονός για τροφές και αξεσουάρ
κατοικίδιων, ενυδρεία και ιδέες για νέες επιχειρήσεις.
Πληροφορίες: Τηλ: (+359 2) 9655 220, φαξ : (+359 2) 9655231
e-mail : iec@iec.bg
www.iec.bg
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