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Συνάντηση
του
υφυπουργού
Υποδοµών,
Μεταφορών
και
∆ικτύων, Γ. Μαγκριώτη µε τη
διοίκηση του ΒΕΘ

Εκδήλωση του ΒΕΘ στο Μoney Show
Οι προοπτικές για τις ΜΜΕ της
Θεσσαλονίκης, ένα χρόνο µετά το
ξέσπασµα
της
οικονοµικής
κρίσης, τέθηκαν επί τάπητος στην
εκδήλωση
του
Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ) που πραγµατοποιήθηκε
στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου
Money Show.

Την ελπίδα ότι η Θεσσαλονίκη θα βγει
πιο δυνατή µετά το πέρας της
οικονοµικής κρίσης, εξέφρασε ο
υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων, Γ. Μαγκριώτης κατά τη
διάρκεια συνάντησης που είχε µε τη
διοίκηση
του
Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).

«Είναι δύσκολο να βρεθεί το
«χρυσό» χάπι που θα δώσει
τέλος στην κρίση. Η ελληνική
οικονοµία, θα χρειαστεί καιρό, για
να ανακάµψει. Ωστόσο µε τις
απαραίτητες
βαθιές
µεταρρυθµίσεις, η Ελλάδα θα
µπορέσει να βρεθεί
στην
πρώτη
γραµµή»
υπογράµµισε κατά τη διάρκεια
της οµιλίας του ο πρόεδρος του
ΒΕΘ, Σωτήριος Μαγόπουλος
επισηµαίνοντας ότι «οι ελληνικές
τράπεζες
µπορούν
να
συνεισφέρουν σηµαντικά στην
αποφόρτιση του τεταµένου κλίµατος ανοίγοντας τις κάνουλες
της χρηµατοδότησης για τις επιχειρήσεις και δηµιουργώντας
προγράµµατα δανειοδότησης αντίστοιχα των µεγεθών τους.
Παράλληλα απαιτείται η συγκράτηση των επιτοκίων».
Σελ 2

Ο κ. Μαγκριώτης συζήτησε εκτενώς µε τη διοικητική επιτροπή του
ΒΕΘ για µία σειρά θεµάτων που άπτονται των αρµοδιοτήτων του
καθώς και για τα προβλήµατα που ταλαιπωρούν την
επιχειρηµατική κοινότητα.
«Πρέπει να οικοδοµήσουµε µία εξωστρεφή Θεσσαλονίκη» είπε
χαρακτηριστικά ο υφυπουργός υπογραµµίζοντας, αναφερόµενος
στην Εγνατία οδό, ότι αναµένεται να εγκαινιαστεί το Μάρτιο του
2010. Επανέλαβε επίσης ότι µέσα στο 2010 οι οδηγοί θα
πληρώνουν διόδια για τη συντήρηση του αυτοκινητόδροµου.
Αναφερόµενος στο µετρό ο κ. Μαγκριώτης σηµείωσε ότι «το
ΠΑΣΟΚ είχε δεσµευτεί ως αντιπολίτευση να επιταχύνει τις
εργασίες κατασκευής της βασικής γραµµής των 9,6 χιλ. και να
προωθήσει την κατασκευή των επεκτάσεών του, τόσο ανατολικά,
όσο και δυτικά της πόλης. ∆εσµεύτηκε για την ολοκλήρωση των
µελετών και τη λύση των προβληµάτων για την δηµοπράτηση της
εξωτερικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης. Αυτά κάνουµε πράξη
από τις πρώτες µέρες µετά τις εκλογές».
«Η υλοποίηση των δηµόσιων έργων θα δώσει ανάσα στους
επιχειρηµατίες που συχνά ταλαιπωρούνται κατά την µετακίνηση
τους» σηµείωσε ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Σ. Μαγόπουλος
επισηµαίνοντας ότι η ολοκλήρωσή τους θα πρέπει να είναι άµεση
ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εξωτερική περιφερειακή οδό
Θεσσαλονίκης.
Στόχος, σύµφωνα µε τον κ. Μαγόπουλο, θα πρέπει να είναι οι
ποιοτικές και ασφαλείς υποδοµές για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των πολιτών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, µε την υπ’αρ.
1/2009 διακήρυξή του και σύµφωνα µε απόφαση του
∆ιοικητικού του Συµβουλίου, προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό
διαγωνισµό σε ευρώ, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση έκδοσης
του δίµηνου περιοδικού του «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ».
Οι εργασίες αφορούν τα εξής: Εκτύπωση –παραγωγή φιλµς
Προµήθεια απαραίτητου χαρτιού Εκτύπωση περιοδικού και
εξωφύλλου Βιβλιοδεσία Συσκευασία – επικόλληση ετικετών –
µεταφορά περιοδικών στα ΕΛΤΑ
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2010,
ηµέρα ∆ευτέρα, και ώρα 10:00π.µ. ενώπιον της Πενταµελούς
Επιτροπής Προµηθειών στα γραφεία του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27 (3ος
όροφος), Θεσσαλονίκη.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη του
διαγωνισµού από τα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης, καταβάλλοντας παράβολο ποσού 15 ευρώ.
Πληροφορίες σχετικά µε την διακήρυξη παρέχονται από το
Β.Ε.Θ., Αριστοτέλους 27 , 3ος όροφος, 54624 Θεσσαλονίκη
Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών,
Αρµόδιος: κ. Γ. ∆εληχάτσιος, Τηλ: 2310272502
ή
Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων,
Αρµόδια κ. Α. Κανταρτζοπούλου, Τηλ.: 2310271708

Παράλληλα ο πρόεδρος του ΒΕΘ αναφέρθηκε στην
µετεγκατάσταση της ∆ΕΘ, στη Ζώνη Καινοτοµίας, στον ΟΛΘ, στο
εκθετήριο του ΒΕΘ στη βιοµηχανική ζώνη Θεσσαλονίκης και στην
ανάγκη άµεσης υλοποίησης του ΕΣΠΑ τονίζοντας πως ήδη οι
καθυστερήσεις είναι πάρα πολύ µεγάλες. Ο κ. Μαγκριώτης
επεσήµανε, πως τα εν λόγω θέµατα είναι στην άµεση
προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής και πρόσθεσε πως
είναι βέβαιος ότι σύντοµα θα υπάρξουν και οι σχετικές
ανακοινώσεις.
Τέλος, ο πρόεδρος του ΒΕΘ ενηµέρωσε τον υφυπουργό για µία
σειρά κινήσεων που έχει κάνει το τελευταίο διάστηµα το
Επιµελητήριο, µεταξύ των οποίων και η αποστολή επιστολών
προς τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου και την υπουργό
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λ. Κατσέλη, στις
οποίες καταθέτει σειρά προτάσεων για την ενίσχυση της
ρευστότητας των ΜΜΕ και την ευκολότερη µετάβασή τους στην
µετά την κρίση εποχή.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στους λόγους που υφίσταται η κρίση στην Ελλάδα αναφέρθηκε
κατά την οµιλία του ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ της β΄ Θεσσαλονίκης,
Γιώργος Αρβανιτίδης επισηµαίνοντας ότι ο πρώτος είναι οι
έντονες και αρνητικές για την ελληνική οικονοµία επιδράσεις
της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης ενώ ο δεύτερος
αφορά την ίδια την ελληνική οικονοµία, την έλλειψη
ανταγωνιστικότητας, το υπερβολικό δηµόσιο χρέος και το
χαµηλό επίπεδο των δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.
Τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που δηµιουργεί η οικονοµική
κρίση στις ΜΜΕ παρουσίασε κατά την οµιλία του ο καθηγητής
διεθνών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του τµήµατος
οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου
Μακεδονία, Γιάννης Χατζηδηµητρίου. Αναφερόµενος στις
διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στις αγορές
επισήµανε ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να µειώσουν την εξάρτηση
τους από το δανεισµό – να αποταµιεύσουν για τους χαλεπούς
καιρούς κ.α.

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την έγκυρη
πληροφόρηση & ενηµέρωση των µελών του, σας προσκαλεί
να παρακολουθήσετε την ενηµερωτική εκδήλωση
που διοργανώνει σε συνεργασία µε το Σωµατείο
Επαγγελµατιών Αδειούχων Ψυκτικών και Κλιµατιστικών
Εγκαταστάσεων Ν. Θεσσαλονίκης
τη Τετάρτη 9 ∆εκεµβρίου 2009 στις 19:30
[αίθουσα συνεδριάσεων Β.Ε.Θ., Αριστοτέλους 27, 4ος όροφος]
κατά την διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν
Φορολογικά και Ασφαλιστικά θέµατα
καθώς και τα προγράµµατα επιδοτήσεων του ΕΣΠΑ
που αφορούν Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Οµιλητές :
Σωπασής Ιωάννης Ειδικός συνεργάτης του ΒΕΘ σε θέµατα
ασφάλισης & εργασιακά
Ντόγκας Γεώργιος Ειδικός συνεργάτης του ΒΕΘ σε θέµατα
φορολογικά, οικονοµικά
Τσιτσόπουλος Ιωάννης Ειδικός Συνεργάτης του ΒΕΘ σε
θέµατα προγραµµάτων

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε από τον
∆ηµήτρη Βασιλειάδη η έρευνα που εκπόνησε η εταιρεία
δηµοσκοπήσεων Interview για λογαριασµό του ΒΕΘ µε θέµα
«Ένα χρόνο µετά το ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης - Οι
προοπτικές για τις ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης».

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
Το
Ιταλο-Ελληνικό
Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης,
µας
γνωστοποίησε µε έγγραφο του ότι στις 10 ∆εκεµβρίου θα
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη µία Ιταλική επιχειρηµατική
αποστολή µε σκοπό την πραγµατοποίηση επιχειρηµατικών
συναντήσεων. Οι εταιρείες που θα λάβουν µέρος είναι:
MODEL MARIO DI FALCHI MARIO (mariomodel@libero.it )
που δραστηριοποιείται στην παραγωγή BUCKLES (τόκες).
Powergee
Italia
S.r.l.
(www.powergee.com
)
που
δραστηριοποιείται στην παραγωγή µπαταριών ΑΑ, ΑΑΑ,
επαναφορτιζόµενων NiMH, λιθίου
International Power Supplier
(www.interpower.it ) που
δραστηριοποιείται στην παραγωγή electric machines for
industrial sector, hydroelectric energy, co-generation energy,
wind energy, naval industry, Colombo Imbottiti S.r.l.
(www.colomboimbottiti.com ) που δραστηριοποιείται στην
παραγωγή επίπλων.
Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης σας στην εν λόγω
πρόσκληση µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Ιταλικό –
Ελληνικό Εµπορικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης τηλ.
2310947744, 2310947844, 2310951272 φαξ 2310951542 Kα.
Χριστιάνα Αυδή , email: cristiana@italchamber.gr

Η Ελληνική Πρεσβεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες
και
ειδικότερα το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά κρασιών στο
Βέλγιο.
Πιο συγκεκριµένα το ενηµερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες
σχετικά:
Με τα χαρακτηριστικά της Βελγικής αγοράς στην κατανάλωση
κρασιού - στις εισαγωγές – τα δίκτυα διανοµής – διαπιστώσεις
– χρήσιµες συµβουλές- συµπεράσµατα και προτάσεις για την
προώθηση των ελληνικών κρασιών..
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται στο τµήµα Βιοτεχνικών θεµάτων του ΒΕΘ. τηλ.
2310241383, email : sme-industry@veth.gov.gr

ΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συριακή εταιρία "M.FAWAZ NEHLAWI "
Εταιρία µε ενδιαφέρον για εισαγωγή στολών εργασίας,
διάφορες στολές jackets , γελέκα µπλούζες κλπ.
Πληροφορίες: M. FAWAZ HEHLAWI
Pobox 4181/Damascus / Syria
Tel. +963 11 3347123 fax: +963 11 3321235
mobile 00963 9444765002
E-mail: fawaz55@go.com fawaz-nehlawi@mail.sy

ΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Ιταλο-Ελληνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, µας
γνωστοποίησε τη λίστα των παρακάτω επιχειρήσεων που
απευθύνθηκαν στα Γραφεία τους επιθυµώντας συνεργασία µε
ελληνικές επιχειρήσεις.
"ITALIAN FLAVOR"
Εταιρία εξαγωγών Ιταλικών τροφίµων ενδιαφέρεται να έρθει σε
επαφή µε Έλληνες εισαγωγείς του τοµέα
Πληροφορίες: Munzio Antonella
Tel: +39 0828 318537 Fax: +390828318554
E-mail: info@italianflavor.it site www.italianflavor.it

Η τούρκικη επιχείρηση "Proted Orthopedic Prosthtics,
Orthotics Rehabilation Center "
που δραστηριοποιείται στον τοµέα κατασκευής τεχνητών
µελών σώµατος και ορθοπεδικών αξεσουάρ ζητά συνεργασία
µε ελληνικές επιχειρήσεις στο τοµέα των ορθοπεδικών
προϊόντων..
Πληροφορίες: Omer Faruk Sezgin Άγκυρα - Τουρκία
Tel: +90/312/4351022 Fax: +90/312/4305436
E-mail: proted@proted.com.tr
www.proted.com.tr

«Mavi drink srl“
Ιταλική εταιρία παραγωγής και εµπορίας λικέρ , ποτών και
σιροπιών ενδιαφέρεται για την διανοµή των προϊόντων της στην
Ελλάδα .Πληροφορίες: Daniela Aiello
Tel: +39 0823 459280 Fax: +39 0823 452467
E-mail: d.aiello@mavidrink.it site www.mavidrink.it

Η Τούρκικη Εταιρεία Ρυµουλκούµενων Οχηµάτων και
Βυτιοφόρων “Serin Makina Sanayi Ticaret Ltd.”
ενδιαφέρεται να συνεργαστεί µε ελληνικές επιχειρήσεις.
Website: www.serintrade.com
Τηλ: +90 332 239 0610 Fax: +90 332 239 0613
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ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Αραβο-ελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου και
Αναπτύξεως, µας γνωστοποίησε τη λίστα των παρακάτω
επιχειρήσεων που επιθυµούν συνεργασία µε ελληνικές
επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να
επικοινωνήσετε µε το Επιµελητήριο .Πληροφορίες: Τηλ. 2106711210/6773428 , fax: 2106746577

Το Αραβοελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου και Ανάπτυξης
απέστειλε ενηµερωτικά δελτία τα οποία αναφέρονται σε
δηµοσιεύµατα
Αραβικών
Εφηµερίδων
σχετικά
µε
επιχειρηµατικά νέα από τις Αραβικές χώρες και οικονοµικά
νέα όπως: απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου της Λιβύης
περί καθιέρωσης διατάξεων για τη λειτουργία εµπορικών
αντιπροσωπειών για ορισµένα προϊόντα, τοµείς ευκαιριών για
συνεργασία µε την Αλγερία, και επενδυτικά κίνητρα για την
Τυνησία.
Επίσης το
Αραβοελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου και
Ανάπτυξης απέστειλε δελτία µε τα οικονοµικά νέα των
χωρών: Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Οµάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία,
ΗΑΕ, Αλγερία, Λιβύη, Μαρόκο, Τυνησία, Ιορδανία, Λίβανο και
Συρία.
Αναφέρεται επίσης και σε διεθνείς διαγωνισµούς σε χώρες
του Αραβικού κόσµου όπως: Σαουδική Αραβία κατασκευή
αστικού κέντρου [15/12/2009], πρόγραµµα καθαρισµού
[26/12/2009], κατασκευή λειτουργία και συντήρηση
υπολογιστών [12/12/2009], επίπλωση και εξοπλισµό
πανεπιστηµίου [5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14/12/2009], Αίγυπτος:
προµήθεια ηλεκτρικών εργοστασίων και εγγραφή εταιριών
συµβούλων σε τεχνικά έργα τοµέα υδάτων [9, 20,
28/12/2009],
Συρία
προµήθεια
προϊόντων
χάλυβα
[23/12/2009], προµήθεια χηµικών [14 & 15/12/2009],
αποκατάσταση, λειτουργία και κατασκευή εργαστηρίου
[13/12/2009], έργα µονάδος φυσικού αερίου [4/1/2010],
κατασκευή ανεφοδιασµού καυσίµων αεροπλοϊας [27/12/2009]
Τυνησία για την προµήθεια, εγκατάσταση, δοκιµή και
λειτουργία τριών (3) MW φωτοβολταϊκών στεγών
[16/12/2009], για τον εφοδιασµό χάλκινων σωλήνων αερίου
[23/12/2009], για την απόκτηση εξοπλισµού εταιρείας
ηλεκτρικής ενέργειας και φωταερίου [22/12/2009], για την
προµήθεια εξοπλισµού διανοµής φυσικού αερίου [5/1/2010],
κλπ.
Για
περισσότερες
πληροφορίες:
www.arabgreekchamber.gr

"Sarl Lad Pharma " Εταιρία παραγωγής φαρµακευτικού
υλικού.
Πληροφορίες: La petite Provence,Lot No 40, Hydra-Alger
Tel: +21321693203 / 691920 Fax: +21321601163 /691739
E-mail: Ladpharma@hotmail.com
"Boubekeur Artisan Poteries" Εταιρία παραγωγής ειδών
αγγειοπλαστικής.
Πληροφορίες: 83, rue des freres Kelonaz, Chrarba,
Eucalyptus, Alger Κιν. 0661-53-8777 E-mail:
kamel.boubekeur@caramail.com
"Mac SETIF " Εταιρία παραγωγής δερµάτων.
Πληροφορίες: Quartier Bonarona – Setif Tel:
+21336936256 Fax: +21336936261
"Talantikit Marbre" Εταιρία παραγωγής ειδών υγιεινής και
µαρµάρων.
Πληροφορίες: Zone industrielle, BP 429 , El Kseur - Bejaia
Tel: +21334252705 Fax: +21334252705
"Societe de farication de machines d’emballages et de
conditionment SAFMOD " Εταιρία κατασκευής
µηχανηµάτων συσκευασίας.
Πληροφορίες: B.P. 49 , rue Aimani Shaoula Alger
Tel: +21321356438 Fax: +21321356648
"Nour Al Anour – Sarl El Belsem" Εταιρία παραγωγής
ελαιόλαδου.
Πληροφορίες: 43, route nationale Banacida SACI Tamalous
- Skikda Tel: +21338758561 fax:+21338758561
κιν.: 0771622077 www.camskikda.com

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

"Bouali Ahmed – EST EBA" Εταιρία εµπορίου νωπών
ψαριών και οστράκων.
Πληροφορίες: Lot No.22 , El Djamila, Ain Benian, Cheraga,
Alger Tel. +213 21 30 10 98 /21 30 21 fax: +213 21 30 50 13
E-mail: est_bouali@yahoo.fr
"NEGOCE DISTRIBUTION INTERNATIONAL " Εταιρία µε
ενδιαφέρον για εισαγωγή ειδών διατροφής από την Ελλάδα
(ελαιόλαδο, µανιτάρια , µουστάρδα, κέτσαπ, φρούτα σε
κονσέρβα, σοκολάτες , ψάρια σε κονσέρβα , τυριά κλπ ).
Πληροφορίες: κ. Djadi Mounir (ιδιοκτήτης) κ. enouhamou
Ahcene (Υπεύθυνος)Tel. +21321387107 / 366059 / 366061
fax: +0021321 388266 mobile 00213 550 703482 E-mail:
sarlindi@yahoo.fr
"TOURING VOYAGER ALGERIE (SPA) " Εταιρία µε
ενδιαφέρον για συνεργασία µε ελληνικά τουριστικά –
ταξιδιωτικά γραφεία Πληροφορίες: ∆ις Lila Eddouik
Tel. +213 21 941307 fax: +00213 21 9426
mobile 00213 550 703482 E-mail: sarlindi@yahoo.fr
"IDMCD (EURL) "
Εταιρία µε ενδιαφέρον για εισαγωγή κεραµιδιών
Πληροφορίες: κ. Bendib Kheireddine
Tel.-fax: +00213 21 692505
"Groupe ZedPharm "
Εταιρία µε ενδιαφέρον για συνεργασία µε Φαρµακευτικούς
Οίκους
Πληροφορίες: Ms FARID ZERTAL
E-mail: zertalf@yahoo.com
www.zpharm.com
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Από το Γραφείο του Συµβούλου των Οικονοµικών και
Εµπορικών Υποθέσεων στο Πεκίνο
έχει αποσταλεί
ενηµερωτικό το οποίο αναφέρεται:
1. Στα µέτρα προφύλαξης από κίνδυνο εξαπάτησης
[προέλεγχος της εταιρίας ,έγγραφη σύµβαση , το πολυµερές
συµβόλαιο – ρητή πρόβλεψη τρόπου πληρωµής – επιστασία
της παραγγελιάς ],
2. Αναζήτηση συνεργατών [Ο πιο αξιόπιστος ιστότοπος
αναζήτησης προµηθευτών είναι ο China Commodity Net, τον
οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Εµπορίου Λ.∆.Κ.:
http://ccne.mofcom.gov.cn/qdc/.],
3. Μέθοδος πληρωµής ,
4. Επιστασία παραγγελίας Στην Κίνα υπάρχουν ελληνικές
εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες µεσιτείας και
επιστασίας παραγγελιών ελληνικών επιχειρήσεων σε
κινεζικές. ∆ύο από αυτές, τις οποίες γνωρίζει το Γραφείο ΟΕΥ
, είναι οι 1) YUNAKA Πρόσωπο επικοινωνίας: κ. Παναγιώτης
Κωνσταντόπουλος (China Office manager) Τηλ.: +86 10
82057412,
13161533523,
13264020470
Ε-mail:
pkon@yunaka.eu 2) ELKIN International Trade Ltd
Πρόσωπα επικοινωνίας: κα Βασιλική Μαυροειδή (Marketing
Manager), κ. Θεµιστοκλής Μαυροειδής (υπεύθυνος για την
περιοχή της Ν.Κίνας) Τηλ.: +86 10 62214514, 13261195412,
13671079659
Fax:
+86
10
62214514
E-mail:
v.mavroeidi@elkin-trading.com,
t.mavroeidis@elkintrading.com.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόµενοι
επιχειρηµατίες µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα
Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ.

