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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συµµετοχή του Β.Ε.Θ
σε εκθέσεις στην Ελλάδα

Ανακοινώνεται ότι η Υπηρεσία Μιας Στάσης
για την ίδρυση προσωπικών εταιριών του
Βιοτεχνικού
από

την

λειτουργεί

Επιµελητηρίου
Τρίτη,
στο

16

Θεσσαλονίκης

Αυγούστου

ισόγειο

του

2011,
κτιρίου,

Αριστοτέλους 27.

Παράταση υποβολής επενδυτικών σχεδίων για νέους
επιχειρηµατίες στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος
«Επιχειρηµατικότητα των νέων» του Επενδυτικού νόµου.
Νέα καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων στις
30/9/2011
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας παρατείνεται η προθεσµία υποβολής των
επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος
«Επιχειρηµατικότητα των Νέων» του Νέου Επενδυτικού Νόµου
3908/2011 του έτους 2011.
η
Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων ξεκίνησε την 1 Ιουλίου
2011. Μέσω του ειδικού καθεστώτος «Επιχειρηµατικότητα των
Νέων» του νέου Επενδυτικού Νόµου δίνεται ουσιαστική
προώθηση της επιχειρηµατικότητας των νέων, καθώς, σε
συνδυασµό και µε το πρόγραµµα του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτοµική
Επιχειρηµατικότητα», δηµιουργείται ένα συνεκτικό και
ολοκληρωµένο πλέγµα χρηµατοδοτικών κινήτρων, για τους
νέους που επιθυµούν να επιχειρήσουν.
Επισηµαίνεται, ότι για πρώτη φορά στο πλαίσιο ενός
Επενδυτικού Νόµου, δηµιουργείται καθεστώς για την ενίσχυση
της νεανικής επιχειρηµατικότητας, το οποίο για το 2011 έχει
προϋπολογισµό 150 εκ. ευρώ.
Το
συγκεκριµένο
Ειδικό
Καθεστώς
αφορά
νέους
επιχειρηµατίες, ηλικίας 18 έως 40 ετών και απευθύνεται σε
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που είτε έχουν ιδρυθεί από 1-12011 και έπειτα, είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες
ίδρυσής τους κατά το χρόνο κατάθεσης της επενδυτικής τους
πρότασης.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο επιχειρηµατίας να είναι κάτω
των 40 ετών για τις ατοµικές επιχειρήσεις, ενώ για τις
υπόλοιπες εταιρικές µορφές να συµµετέχει πρόσωπο κάτω των
40 ετών µε πάνω από 50% στο εταιρικό κεφάλαιο και να ασκεί
αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρίας
Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται για τις µικρές
επιχειρήσεις είναι τα 150.000 ευρώ, ενώ για τις πολύ
µικρές είναι τα 100.000 ευρώ.
Τα είδη της ενίσχυσης που προβλέπονται είναι η επιχορήγηση
και η επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (Leasing).

Το
Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης
έχει
ανακοινώσει την πρόθεση του να συµµετάσχει στις
παρακάτω ελληνικές εκθέσεις µε οµαδική συµµετοχή από
επιχειρήσεις – µέλη του.
η
3 Πανελλήνια έκθεση «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2011», που θα
λειτουργήσει από την Τετάρτη 21 έως και την Κυριακή 25
Σεπτεµβρίου
2011,
στον
χώρο
της
επιχείρησης
«Σωληνουργεία Κορίνθου», στην Κόρινθο.
η
19 Έκθεση «KAVALAEXPO 2011» που θα πραγµατοποιηθεί
από 23 έως 28 Σεπτεµβρίου 2011 στον ΕκθεσιακόΣυνεδριακό χώρο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡ∆ΥΡΗΣ» Νέα Καρβάλη,
Καβάλα
η
3 Εµποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας 2011 που θα
πραγµατοποιηθεί από 30 Σεπτεµβρίου 2011 έως 5
Οκτωβρίου 2011 στον Εκθεσιακό χώρο του ∆ήµου Κατερίνης
( οικισµός Ανδροµάχης)
η
10 Πανελλήνια Γενική Έκθεση «ΚΡΗΤΗ 2011» που θα
λειτουργήσει από Πέµπτη 6 έως και την Κυριακή 9 Οκτωβρίου
2011, στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στις Γούρνες
Ηρακλείου.
η
27 Εµποροβιοτεχνική & Γεωργική Έκθεση ∆υτικής
Μακεδονίας που θα πραγµατοποιηθεί από 23 έως 28
Οκτωβρίου 2011 στον Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, ∆ηµοτικό
ο
∆ιαµέρισµα Κοίλων [6 χλµ Κοζάνης-Πτολεµαϊδας]
Οι ενδιαφερόµενοι να συµµετέχουν στις παραπάνω εκθέσεις
µπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Γραφείο
∆ηµοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ , τηλέφωνο επικοινωνίας:
2310271708 και 2310241668,
ΑΜΕΣΑ
προκειµένου να τους αποσταλεί η φόρµα συµµετοχής.
Παράταση έως το τέλος του 2012 του προγράµµατος του
ΕΤΕΑΝ για τη δανειοδότηση επιχειρήσεων.
Παρατείνεται έως το τέλος του 2012 η ισχύς του
εγγυοδοτικού προγράµµατος του ΕΤΕΑΝ «Εγγύηση
χαµηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς
πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών», µετά από
την υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Σελ .. . . 2
Τροποποίηση προγράµµατος
''Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα''
Αύξηση στο 60% από 50% της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης
(επιχορήγηση) στο πρόγραµµα ''Νέα Καινοτοµική
Επιχειρηµατικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ. Από 1 Αυγούστου 2011
αντί 15 Ιουλίου 2011 η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των
προτάσεων.
Σε σηµαντικές τροποποιήσεις σχετικά µε το πρόγραµµα ''Νέα
Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ προχώρησε το
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Σελ .. . . . 2
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Παράταση υποβολής επενδυτικών σχεδίων για νέους
επιχειρηµατίες στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος
«Επιχειρηµατικότητα των νέων» του Επενδυτικού νόµου.
Νέα καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων στις
30/9/2011
Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν την ίδρυση, οργάνωση
και λειτουργία της επιχείρησης. ∆ηλαδή από τις αµοιβές για
νοµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και
παροχής συµβουλών που έχουν άµεση σχέση µε τη
δηµιουργία της επιχείρησης, µέχρι τους τόκους εξωτερικής
χρηµατοδότησης και δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και
θέρµανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους
προς το ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως
δηµοτικά τέλη κ.λπ. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται και η
ενίσχυση δαπανών για µισθοδοσία.
Παράλληλα, ενισχύονται και δαπάνες χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παραγωγής.
H ενίσχυση των παραπάνω δαπανών αφορά στα 5 πρώτα
χρόνια µετά την ίδρυση της επιχείρησης και µετά την
υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην αρµόδια υπηρεσία.
Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης στην πενταετία δεν
υπερβαίνει το 100% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου που
υποβλήθηκε στο Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηµατικότητας
των Νέων. ∆υνητικά, το συνολικό ποσό της επιχορήγησης
µπορεί να ανέλθει µέχρι το ποσό του 1 εκ. ευρώ στην
περίπτωση χρήσης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ενώ στην
περίπτωση µη χρήσης χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορεί να
ανέλθει µέχρι τις 500.000 ευρώ.
Το νέο καθεστώς καινοτοµεί, αφού παρέχει τη δυνατότητα
ένταξης του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου ή τµήµατος
αυτού, εφόσον πληροί τους σχετικούς όρους, και σε άλλα
καθεστώτα ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόµου, µε την
προϋπόθεση της µη ενίσχυσης των ίδιων επιλέξιµων
δαπανών.
Για παράδειγµα, ένας νέος υποψήφιος επενδυτής µπορεί να
ενταχθεί και στο ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηµατικότητας των
Νέων
και
στο
πρόγραµµα
«Νέα
Καινοτοµική
Επιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ, εφόσον δεν ενισχύονται οι
ίδιες δαπάνες. Επισηµαίνεται ότι στο Ειδικό Καθεστώς της
Επιχειρηµατικότητας των Νέων µπορούν να υπαχθούν όλες οι
οικονοµικές δραστηριότητες, πλην εκείνων που εξαιρούνται
στον Επενδυτικό Νόµο (3908/2011, άρθρο 2).
Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται από 1 Ιουλίου έως 30
Σεπτεµβρίου 2011, µέσα από το Πληροφοριακό Σύστηµα
Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr), και έπειτα σε
έντυπη µορφή στο παρακάτω γραφείο εξυπηρέτησης
επενδυτών για τις επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν
στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας:
•

Γραφείο
Εξυπηρέτησης
Επενδυτών
της
Επιχειρησιακής
Μονάδας
Ανάπτυξης
στη
Θεσσαλονίκη (∆ιοικητήριο Θεσσαλονίκης, Γραφείο
ος
203, 2 όροφος, ΤΚ 54123, Τηλ: 2310 379103 / 2310
379240).

Όλες οι σχετικές πληροφορίες, καθώς και το πλήρες πλαίσιο
λειτουργίας του νέου επενδυτικού νόµου, έχουν αναρτηθεί στις
ιστοσελίδες:
-

www.starupgreece.gov.gr (κατηγορία «Χρηµατοδοτήσεις»),
www.mindev.gov.gr,
www.ependyseis.gr.

Παράταση έως το τέλος του 2012 του προγράµµατος του
ΕΤΕΑΝ για τη δανειοδότηση επιχειρήσεων.
……Επισηµαίνεται ότι το πρόγραµµα του ΕΤΕΑΝ για την
«Εγγύηση χαµηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών
αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών»
καλύπτει βραχυπρόθεσµες ανάγκες των επιχειρήσεων,
δηλαδή αγορά πρώτων υλών και εµπορευµάτων, µε σκοπό
την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών προς πώληση µε τη
χρήση µακροπρόθεσµων δανείων διάρκειας 6 ετών (µε
περίοδο χάριτος 2 ετών).
Μέχρι σήµερα έχουν εγκριθεί νέα δάνεια ύψους 102 εκατ.
ευρώ σε περισσότερες από 1.560 µε το µέσο όρο του
εγγυηµένου δανείου να κυµαίνεται στις 65.000 ευρώ.
Επιλέξιµες στο Πρόγραµµα είναι όλες οι Μικρές και Πολύ
Μικρές επιχειρήσεις που εµπίπτουν στον Κανονισµό de
minimis και µπορούν να λάβουν µέσω των τραπεζών δάνεια
εγγυηµένα από την ΕΤΕΑΝ κατά 80%. Τα δάνεια αυτά
µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν οι επιχειρήσεις για την
εξόφληση των προµηθευτών τους, ανώτατο επιτόκιο 6% και
ανώτατο ποσό ανά επιχείρηση 300.000 €.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόµενες
επιχειρήσεις µπορούν να απευθύνονται στην ΕΤΕΑΝ (τηλ.
210-3311201-04, www.etean.com.gr) καθώς και στις
συµβεβληµένες µε αυτή τράπεζες.

Τροποποίηση προγράµµατος
''Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα''
….. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την υπ.’ αριθµ. Α.Π.
8803/741/19-7-2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Σωκράτη
Ξυνίδη :
Αυξάνεται σε 60% το ποσοστό της επιχορήγησης της
δηµόσιας δαπάνης του προγράµµατος αντί του 50% που ήταν
µέχρι σήµερα.
Η ηµεροµηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των
προτάσεων µετατέθηκε στις 1 Αυγούστου 2011 αντί 15
Ιουλίου 2011. Η καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
υποβολής των προτάσεων παραµένει στις 30/9/2011.
Για πληροφορίες, το έντυπο υποβολής, όπως και τα έντυπα
της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα βρίσκουν :
α) στους παρακάτω δικτυακούς τόπους
του ΥΠΟΙΑΝ (www.ypoian.gr),
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (www.ggb.gr ),
της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr),
( www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis ),
β) στο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους
ος
27, 3 όροφος, Τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων, τηλ.: 2310241383, e-mail: sme@veth.gov.gr, site: www.veth.gov.gr).
γ) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ - Μαρίνου Αντύπα
41, Θέρµη Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-480000, info@ekepa.gr, www.e-kepa.gr ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ενηµερώνει ότι από 1-102011, στους ανοικτούς διαγωνισµούς προµηθειών, που
η
διενεργούνται από τη Γενική ∆/νση Κρατικών Προµηθειών (1 ,
η
η
2 και 3 ), οι σχετικές διακηρύξεις δεν θα διανέµονται πλέον
στους ενδιαφερόµενους σε έντυπη µορφή από το αρµόδιο
γραφείο διακηρύξεων, αλλά θα διατίθενται σε αυτούς
ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου (www.gge.gr – Γενική ∆/νση Κρατικών Προµηθειών
– ∆ιακηρύξεις), στην οποία θα αναρτώνται.
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Εκθέσεις στο κόσµο
-. ∆ιεθνής Έκθεση A+A
Πόλη : Ντίσελντορφ Ηµερ: 18 – 21 Οκτωβρίου 2011
Εκθέµατα: Ασφάλεια, προστασία και υγεία στην εργασία
- . ∆ιεθνής Έκθεση HUSUM Wind Energy
Πόλη : Αµβούργο Ηµεροµηνία: 21 – 25 Οκτωβρίου 2011
Εκθέµατα: Αιολική ενέργεια
-. ∆ιεθνής Έκθεση Aquanale – Sauna, Pool, Ambiente
∆ιεθνής Έκθεση FSB – Freizeit, Sport, Bader
Πόλη : Κολωνία Ηµεροµηνία: 26 – 29 Οκτωβρίου 2011
Εκθέµατα: Αθλητισµός και ελεύθερος χρόνος
Πληροφορίες : Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο
Τηλ. +49-30-2360990, fax. +49-30-23609920
e-mail. Ecocom-berlin@mfa.gr
www.aplusa.de

-/∆ιεθνής Έκθεση Sihre &
-/Έκθεση World of furniture
Πόλη: Σόφια - Βουλγαρία
Ηµεροµηνία: 26 – 29 Οκτωβρίου 2011
Εκθέµατα: Ξενοδοχειακός εξοπλισµός και εστιατορίου.
Πληροφορίες: Τηλ:+35929655220, iec@iec.bg www.iec.bg
POLLUTEC MAROC 2011 - Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες
Πόλη : Καζαµπλάνκα, Μαρόκο Ηµ: 26 – 29 Οκτωβρίου 2011
Πληροφορίες : τηλ.: +212 522 201 157-22 200654, fax: +212
22264949, site: www.ofec.ma

∆ιεθνής Γενική Έκθεση
Πόλη : Τίρανα Ηµεροµηνία: 20 – 24 Οκτωβρίου 2011
Πληροφορίες: EXPO P.A. τηλ: 00355 4 2229047, Mobile:
00355 682021739
e-mail. expoprima@albmail.com , www.expo-prima.com.al

19η ∆ιεθνής Έκθεση Yapex Building & Construction
Exhibition
Πόλη : Αττάλεια – Τουρκία Ηµ: 27 – 30 Οκτωβρίου 2011
Εκθέµατα: ∆όµηση και κατασκευή
Πληροφορίες : TG EXPO Τηλ. +90 216 3384525, fax. +90
216 3384524 e-mail. ayce@tg-expo.net
www.tg-expo.net

∆ιεθνής Έκθεση Tehnoma 2011
Πόλη: Σκόπια Ηµεροµηνία: 18 έως 22 Οκτωβρίου 2011
Πληροφορίες: τηλ: +389 2 3218351, fax +389 70 226634
email tehnoma@skopjefair.com.mk

2η ∆ιεθνής Έκθεση Ειδών Σπιτιού
Πόλη : ∆αµασκός, Συρία Ηµ : 27 – 31 Οκτωβρίου 2011
Πληροφορίες : Arabian Group, τηλ.: +963 11 5667286,
e-mail: arabiangroup@net.sy , site: www.arabiangroup.com

Finance and Investment Exhibition
Πόλη: Ντόχα – Κατάρ Ηµεροµηνία: 16 - 19 Οκτωβρίου 2011
Εκθέµατα: Οικονοµικά και επενδύσεις
Πληροφορίες: τηλ: +974 4334552, fax +974 4383749
www.dohaevents.org
Έκθεση για την Ανακύκλωση & ∆ιαχείριση Νερού
Πόλη: Ριάντ, Σαουδική Αραβία Ηµερ. 16 - 19 Οκτωβρίου 2011
Πληροφορίες: Recexpo, τηλ: +9661 2295604,
fax: +9661 2295612, e-mail: esales@recexpo.com
SAUDI BUILD 2011 - 23η ∆ιεθνής Έκθεση για την
Τεχνολογία Κατασκευών & ∆οµικά Υλικά
Πόλη: Ριάντ, Σαουδική Αραβία Ηµερ.16 - 19 Οκτωβρίου 2011
Πληροφορίες: Recexpo, τηλ: +9661 2295604,
fax: +9661 2295612, e-mail: esales@recexpo.com
Doha Transport and railways Gallery
Πόλη: Ντόχα – Κατάρ Ηµερ.: 17 έως 19 Οκτωβρίου 2011
Εκθέµατα: Μεταφορές
Πληροφορίες: τηλ: +974 4334552, fax +974 4383749
www.dohaevents.org
PHARMEDEXPO 2011- 4η ∆ιεθνής Φαρµακευτική Έκθεση
για την Υγεία
Πόλη: Αµάν, Ιορδανία Ηµερ.: 17 έως 19 Οκτωβρίου 2011
e-mail: dana@meg-expo.com , www.me-medexpo.com
4ο Συνέδριο & Έκθεση για τη ∆ιαχείριση Αποβλήτων
Πόλη : Κουβέιτ Ηµεροµηνία : 18 - 19 Οκτωβρίου 2011
Πληροφορίες : ProMedia International,
e-mail: hudhaid@promediakw.com , site: www.kuwaitwaste.com
SIAMAP 2011 - ∆ιεθνής Αγροτική Έκθεση
Πόλη : Τύνις, Τυνησία Ηµεροµηνία : 19 – 23 Οκτωβρίου 2011
Εκθέµατα : Αγροτικά Μηχανήµατα
Πληροφορίες : SOGEFOIRES, τηλ.: +21671 787933,
e-mail: contact@sogefoires.com , site: www.fkram.com.tn
2nd AGRO-EXPO 2011
Πόλη : Μουσκάτ, Οµάν Ηµ- 30 Οκτ. - 1 Νοεµβρίου 2011
Πληρ. WNE τηλ.: +968 24475309, fax: +968 24475308, e-mail:
agroexpo2011@wnexhibitions.com

THE BIG 4 SHOW 2011 - 7η ∆ιεθνής Βιοµηχανική Έκθεση
Πόλη : ∆αµασκός, Συρία Ηµ : 27 – 31 Οκτωβρίου 2011
Εκθέµατα : Μηχανήµατα, Αυτοµατισµοί & Γραµµές
Παραγωγής, Βιοµηχανική Ενέργεια, Συσκευασία, Εκτύπωση
Πληροφορίες : Arabian Group, τηλ.: +963 11 5667286,
e-mail: contact@arabiangroup.com , www.arabiangroup.com
Power Gen Exhibition
Πόλη: Ντόχα – Κατάρ
25 έως 27 Οκτωβρίου 2011
Εκθέµατα: Εξοικονόµηση ενέργειας και νερού
Πληροφορίες: τηλ: +974 4334552, fax +974 4383749
Website: www.dohaevents.org

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΑΡΜΕΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ερεβάν απέστειλε ενηµέρωση για
τη διάρθρωση του κλάδου λιανικής στην Αρµενία καθώς και
το εµπορικό ισοζύγιο της χώρας µε ενδιαφέροντα στοιχεία για
εισαγωγές – εξαγωγές και επίσης µας ενηµερώνει ότι είναι
στη διάθεση όσων επιχειρήσεων επιθυµούν να αναζητήσουν
την προώθηση των προϊόντων τους στην αναπτυσσόµενη
αγορά της Αρµενίας.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε
την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ερεβάν και ειδικότερα µε το
Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων τηλ.: +37410
530051-446, fax: +37410 530449, e-mail: ecocomyerevan@mfa.gr.

Ζητήσεις συνεργασίας
ΙΤΑΛΙΑ - LADYBLUSHOES Ltd
V.le S. Concordio 710, 55100 Lucca, Italy, P.Iva
0039 0572 411707, 0039 320 6929592
Rominawilson27@yahoo.com
Κατασκευή παντοφλών, πέδιλων και τσόκαρων
Να βρει διανοµέα ή αντιπρόσωπο στην Ελλάδα
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