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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

Σταθερές στις επάλξεις, παρά την οικονοµική
κρίση, παρέµειναν το 2009 οι βιοτεχνικές
επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης. Όπως
προκύπτει από τα µητρώα του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης (Β.Ε.Θ.) ,
µέχρι και τις 10 ∆εκεµβρίου του τρέχοντος έτους, οι διαγραφές
µειώθηκαν κατά 9,8%
έναντι της αντίστοιχης περσινής
περιόδου. Συγκεκριµένα µέχρι και τις 10 ∆εκεµβρίου οι
διαγραφές άγγιξαν τις 1.018 έναντι 1.129 το αντίστοιχο
διάστηµα του 2008. Να σηµειωθεί ότι στο σύνολο της περσινής
χρονιάς καταγράφηκαν 1.189 διαγραφές.
Την ίδια ώρα µείωση (20,3%) παρουσίασαν οι εγγραφές στο
ΒΕΘ. Κατά το φετινό εξεταζόµενο διάστηµα οι εγγραφές
έφτασαν τις 1.086 έναντι 1.363. Στο σύνολο του 2008 οι
εγγραφές ανήλθαν στις 1.442.
Πρωτιά στον αριθµό των εγγραφών το 2009 κρατά ο
Φεβρουάριος (143) και ακολουθεί ο Μάρτιος (120) και ο Ιούλιος
(117). Η πλειονότητα των εγγραφών αφορά ατοµικές
επιχειρήσεις (727) και έπονται οι οµόρρυθµες (245).
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η πλειονότητα των εγγραφών
αφορά νέες επιχειρήσεις (909), ενώ 123 άλλαξαν επωνυµία, 29
νοµική µορφή, οι 11 έκαναν επανέναρξη, 1 συγχωνεύτηκε, 7
άλλαξαν αντικείµενο και 6 επιµελητηριακή περιφέρεια.
Τα σκήπτρα στις εγγραφές κατέχουν οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται
στον
κλάδο
των
οικοδοµικών
επαγγελµάτων (14,81% ) και ακολουθούν οι διάφορες
υπηρεσίες (13,16%), τα συνεργεία -ναυπηγεία (12,07%) και τα
είδη ένδυσης (9,67%).
Σελ. 2

.
ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Γ.∆.Μ.

H Εταιρεία DOOEL RODORY COTTON – Bitola Π.Γ.∆.Μ. ,
ιδιοκτήτρια εργοστασίου παραγωγής εµφιαλωµένου νερού
Ενδιαφέρεται να συνεργαστεί, λόγω οικονοµικών δυσχερειών ,
µε κάποιων στρατηγικό Επενδυτή
RODOPY COTTON Ltd
Tel : 00389 47 289070 , 289071, 203085
Fax : 00389 47 203086
e-mail : rodopycotton@t-home.mk germinawater@gmail.com
Contact persons : Roni Markovski – President (mobile: 00389
78227108)
Viktoria Radevska – Export / Marketing Manager (mobile:
00389 78395087)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
(ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
- ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ∆/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ –
ΠΟΤΩΝ
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 13 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Α2 4311
«Σχετικά µε τις τιµές λιανικής πώλησης συσκευασµένων
προϊόντων , που απεικονίζονται µέσω του γραµµικού κώδικα
(BARCODE) αυτοκόλλητης ετικέτας επί της συσκευασίας –
Συσκευασµένα προϊόντα που διατίθενται λιανικώς
στον
καταναλωτή µέσω του συστήµατος «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» .
Σελ. 2
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
–ΓΕΝ.
∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ∆/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ –
ΠΟΤΩΝ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 14 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Α2 4476
«Καθορισµός χρόνου διάθεσης γαλακτοκοµικών προϊόντων επί
της συσκευασίας των οποίων εξ’ αντικειµένου δεν αναγράφεται
η χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης(γάλακτος)».

Πανοµοιότυπη είναι η εικόνα και για την περσινή χρονιά µε τα
οικοδοµικά επαγγέλµατα να βρίσκονται στην κορυφή των
εγγραφών (15,69%) και να έπονται οι διάφορες υπηρεσίες
(15,26%) , τα συνεργεία - ναυπηγεία (13,28%) και τα είδη
ένδυσης (9,54%).
ΟΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η πλειονότητα των διαγραφών κατά τη χρονιά που διανύουµε
καταγράφηκε τον Μάρτιο (125) µε τον Ιούνιο (122) να
ακολουθεί κατά πόδας. Τη µερίδα του λέοντος στις διαγραφές
κατέχουν οι ατοµικές επιχειρήσεις (774).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ –ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. - ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5043573/3522
«Κοινοποίηση του Καν.(εκ) αριθ. 891/2009 της Επιτροπής της
ης
25 Σεπτεµβρίου 2009 σχετικά µε το άνοιγµα και τον τρόπο
διαχείρισης ορισµένων δασµολογικών ποσοστώσεων στον
τοµέα της ζάχαρης»

Ο κύριος λόγος για τις διαγραφές ήταν το γεγονός ότι κρίθηκαν
ασύµφορες (349) ενώ σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται οι
επιχειρήσεις (342) που διαγράφηκαν καθώς οι ιδιοκτήτες τους
συνταξιοδοτήθηκαν. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το αντίστοιχο
περσινό διάστηµα 382 επιχειρήσεις από αυτές που
διαγράφηκαν ήταν ασύµφορες, αριθµός αυξηµένος κατά 9,5%
έναντι της φετινής χρονιάς.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ –ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. - ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5036677/2925
«Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τον οργανισµό που
είναι εξουσιοδοτηµένος για την έκδοση των πιστοποιητικών
καταγωγής στο πλαίσιο του Κανονισµού αρ. 442/2009.»

Οι µεγαλύτερες απώλειες στις διαγραφές κατά την τρέχουσα
χρονιά καταγράφηκαν στα είδη ένδυσης (21,02%) µε τις
διάφορες υπηρεσίες (10,71%), τα συνεργεία – ναυπηγεία
(9,33%) και τα οικοδοµικά επαγγέλµατα (9,23%) να
ακολουθούν.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ –ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. - ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5042903/3476
«∆ασµολογική κατάταξη οθονών απεικόνισης LCD κατόπιν
απόφασης του ∆ικαστηρίου Ε.Κ. (υπόθεση c-376-07): παροχή
οδηγιών εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»

Ίδια ήταν η εικόνα και το αντίστοιχο περσινό διάστηµα καθώς τα
είδη ένδυσης κατείχαν το µεγαλύτερο ποσοστό (20,28%) στις
διαγραφές, µε τα συνεργεία -ναυπηγεία (9,92%) και τις
διάφορες υπηρεσίες (9,65%) να βρίσκονται στις επόµενες
θέσεις του πίνακα των διαγραφών.
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ –ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. - ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ∆ 17 5045088/ΕΞ/2009
«Κοινοποίηση της απόφασης αρ. 2/2009 της Μεικτής
Επιτροπής ΕΚ Ελβετίας της 13ης Ιουλίου 2009, για την
τροποποίηση του πρωτ. 3 της συµφωνίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας & της Ελβετικής
Συνοµοσπονδίας σχετικά µε τον οργανισµό της έννοιας
«καταγόµενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις
µεθόδους διοικητικής συνεργασίας »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ –ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ∆/ΝΣΗ 19 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5045413/ΕΞ/2009
«Αποστολή
στοιχείων
για
εξαγωγές
γαλακτοκοµικών
προϊόντων»

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις διαγωνισµών
κρατικών προµηθειών που αφορούν:
1. προµήθεια φαρµάκων (8-1-2010).
2. προµήθεια και εγκατάσταση επίπλων γραφείου για τα
κτήρια της ENV Βουλγαρίας (14-1-2010).
3. παράδοση σκυλοτροφών για τρεις κατηγορίες σκυλιών
1.για σκυλιά µε αυξανόµενη δραστηριότητα 2 σκυλιά
ράτσας 3.για αναπτυσσόµενα σκυλιά (5-1-2010).
4. ανάπτυξη
και
υλοποίηση
του
γεωγραφικού
συστήµατος πληροφοριών για την παροχή των
υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του
δήµου BELOVO (25-1-2010).
5. προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισµό
επικοινωνιών για τις ανάγκες τις «Toplofikaciya Sofia
SA» (25-01-2010).
6. µελέτη για το πρόγραµµα κατασκευής της εισόδου για
το επιβατικό σταθµό «λιµάνι , σιδηροδροµικό και
σταθµό λεωφορείων» στην πόλη BARNA (01-022010).
7. έρευνα και κατασκευή του νέου κτιρίου για τις ανάγκες
του σώµατος πυροσβεστών του αεροδροµίου στη
πόλη του BURGAS (25-01-2010)
8. ανακατασκευή , ανανέωση και εξοπλισµό της
πολιτιστικής βιβλιοθήκης που είναι εγκατεστηµένη στο
∆ήµο του LOVECH. (28-01-2010).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ –ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ∆/ΝΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ∆ΕΦΚ5043982ΕΞ/09
«Κοινοποίηση του ν. 3730/2008 περί προστασίας ανηλίκων
από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις»

Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε
την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια και ειδικότερα µε το
Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων τηλ.: 003592
9447959 fax: 003592 9505375 κα Ιωάννα Σωτηράκου economy@grembassysofia.org
Γιάνναρου
www.agora.mfa.gr/bulgaria

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ –ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. - ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5036823/2946
«Κοινοποίηση του Καν.(ΕΚ) αριθµ. 828/2009 της Επιτροπής
ης
της 10 Σεπτεµβρίου 2009, για τη θέσπιση, για τις περιόδους
εµπορίας 2009/2010 έως 2014-2015 , λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής για την εισαγωγή και το ραφινάρισµα προϊόντων
του τοµέα της ζάχαρης, της δασµολογικής κλάσης 1701, στο
πλαίσιο προτιµησιακών συµφωνιών »

2

ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
∆ιεθνής Κατασκευαστική Έκθεση Swissbau
12- 16 Ιανουαρίου 2010, Βασιλεία της Ελβετίας
Κατηγορίες προϊόντων : πρώτες ύλες – υλικά οικοδοµών,
έπιπλα, κουζίνα, µπάνιο, εργαλεία, προστασία, είδη
καθαρισµού, Real – estate , τεχνολογίες κατασκευών.
Πληροφορίες: Μπίρης Φώτης
Tel.: 2106410405 2106090525 fax: 2106410602 2106090257
E-mail: fbiris@wts.gr url :
www.t4f.gr www.swissbau.ch

Το Αραβοελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου και Ανάπτυξης
απέστειλε ενηµερωτικά δελτία τα οποία αναφέρονται στα:
1. Ετήσιο Αραβικό Τραπεζικό Συνέδριο 2009 µε θέµα
«παν-αραβικές επενδύσεις στο φως
της νέας
οικονοµικής τάξης» 29-30 Ιουνίου 2010 στο Λίβανο
2. Συνέδριο για τις παγκόσµιες τηλεπικοινωνίες 16-19
Νοεµβρίου 2010 Ντουµπάι Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα
3. Συνέδριο για την παγκόσµια ενεργεία του µέλλοντος
18-21 Ιανουαρίου 2010 Abu Dhabi Ηνωµένα Αραβικά
Εµιράτα
Ο
4. 1
∆ιεθνές συνέδριο για την οικονοµία & τις
επενδύσεις στη Συρία 9-10 Ιανουαρίου 2010 Latakia
Συρία .
Για περισσότερες πληροφορίες: www.arabgreekchamber.gr

∆ιεθνής Έκθεση ∆ιακόσµησης και Ειδών ∆ώρου
Ambiente
12- 16 Φεβρουαρίου 2010, Φρανκφούρτη - Γερµανία
Κατηγορίες προϊόντων : είδη διακόσµησης , έπιπλα , φωτιστικά
, υφάσµατα κατοικίας , εποχιακή διακόσµηση , διακόσµηση
εξωτερικών χωρών , είδη διακόσµησης και έπιπλα κατοικίας &
κήπου µεγάλου όγκου παραγωγής , διαχρονικές ιδέες
διακόσµησης , µοντέρνα ασεσουάρ , επαγγελµατικός
εξοπλισµός κουζίνας , µαγειρικά και οικιακά σκεύη , υαλικά ,
κεραµικά , πορσελάνη .
Πληροφορίες: messe Frankfurt Greece. Κυβέλης 3 &
Περικλέους ,
Tel.: 2106410405 fax: 2106410602 mail:
info@messefrankfurt.gr url : www.messefrankfurt.com

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
η

44 ∆ιεθνής Έκθεση Καταστηµάτων Τροφίµων
«Supermarket Trade Show 2010»,
8-10 Φεβρουαρίου 2010, Εκθεσιακό Κέντρο “Tokyo Big Sight”.
Πληροφορίες: Space Media Japan Co., Ltd.,
Tel.: +81 3 3512 5673, Fax: +81 3 3512 5680, E-mail:
super@smj.co.jp

η

1 International Exhibition of ophthalmological
Equipments and Mechanical optics ALGEROPTICA
26 – 28 Ιανουαρίου 2010, Αλγέρι - Αλγερίας
Κατηγορίες προϊόντων : Οφθαλµολογικός Εξοπλισµός
Πληροφορίες: Taouhichet Slim
E-mail: s.taouchichet@gmail.com attaexpo@gmail.com

η

1 ∆ιεθνής Έκθεση Ύδατος «International Water Solution
Exhibition -InterAqua 2010»,
17-19 Φεβρουαρίου 2010. Εκθεσιακό Κέντρο “Tokyo Big Sight”.
Πληροφορίες: κ. Richard Messer (ICS Convention Design, Inc.),
Tel: +81-3-5805-6070, Fax: +81-3-5805-6065,
www.ics-inc.co.jp E-mail: richard_messer@gmacjapan.com
η

η

Middle east exclusive 7 Duty free and luxury goods
exhibition
2 – 4 Φεβρουαρίου 2010, Ντουµπάι - Η.Α.Ε.
Κατηγορίες προϊόντων : προϊόντα Duty Free
Πληροφορίες: Taouhichet Slim
Tel.: 009714 2824737 fax: 009714 282 5757
E-mail: channels@channelelexhibitions.com

th

38 Έκθεση για ∆ιεθνή Ξενοδοχεία και Εστιατόρια – «37
HOTERES JAPAN 2010»,
23-26 Φεβρουαρίου 2010, Εκθεσιακό Κέντρο “Tokyo Big Sight”.
Πληροφορίες: Japan Management Association (JMA),
Tel.: +81 3 3434 1377, Fax: +81 3 3434 8076,
e-mail: hcj@convention.jma.or.jp http://www.jma.or.jp/hcj/en

∆ιεθνής Έκθεση BULGARIA BUILDING WEEK
2 – 4 Φεβρουαρίου 2010, ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Κατηγορίες προϊόντων : κατασκευές οικοδοµικά κτήρια
Πληροφορίες: διοργανώτρια εταιρία Bulgarreklama Agency:
Project Manager: Youlian Kolev Τηλ. + 35929655290 Fax: +
35929655231
E-mail: jkolev@bulgarreklama.com
Katerina Tomova Tel.: + 35929655272 Fax: + 359 2 9655 231
E-mail: ktomova@bulgarreklama.com
http://www.iec.bg/
http://dev.bulgarreklama.com:8080/BRek/Main.do?menuItemKe
y=1744-212

η

32 Έκθεση Εστίασης – «CATEREX JAPAN 2010»,
23-26 Φεβρουαρίου 2010, Εκθεσιακό Κέντρο “Tokyo Big Sight”.
Πληροφορίες: Japan Management Association (JMA),
Tel.: +81 3 3434 1377, Fax: +81 3 3434 8076,
E-mail: hcj@convention.jma.or.jp :http://www.jma.or.jp/hcj/en
Έκθεση Εξοπλισµού Υπηρεσιών Εστίασης – «JAPAN
FOOD SERVICE EQUIPMENT SHOW 2010»,
23-26 Φεβρουαρίου 2010, Εκθεσιακό Κέντρο “Tokyo Big Sight”.
Πληροφορίες: Japan Management Association (JMA),
Tel.: +81 3 3434 1377, Fax: +81 3 3434 8076,
E-mail: hcj@convention.jma.or.jp http://www.jma.or.jp/hcj/en

AG CONNECT 2010 EXPO
12 – 15 Ιανουαρίου 2010, Orlando - U.S.A..
15 – 17 Ιανουαρίου 2010, Μαϊάµι - U.S.A..
Κατηγορίες προϊόντων : τεχνογνωσία αγροτικών προϊόντων
Πληροφορίες: www.agconnect.com

η

35 ∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων και Ποτών “FOODEX Japan
2010”,
2-5 Μαρτίου 2010, Τόκυο. Εκθεσιακό Κέντρο “Makuhari
Messe”.
Πληροφορίες: κ. Tadashi INOUE,
Tel.: +81 3 3434 3453, Fax: +81 3 3434 8076,
E-mail: foodexinternational@convention.jma.or.jp
URL:
www.jma.or.jp/foodex/

η

37 ∆ιεθνής Ειδική Έκθεση Αργυροχρυσοχοΐας , Ρολογιών
, Εξοπλισµού Εργαστηρίων , Πολυτίµων Λίθων.
η
37 INHORGENTA EUROPE 2010
19 – 22 Φεβρουαρίου 2010, Στο νέο εκθεσιακό κέντρο του
Μονάχου – Γερµανία
Κατηγορίες προϊόντων : Κοσµήµατα, Ρολογιών , Εξοπλισµού
Εργαστηρίων , Πολυτίµων Λίθων. Πληροφορίες και κάρτες
εισόδου µε µειωµένη τιµή :
Τηλ : 210 6419000 - 2106419038 - 2310327733
URL : www.inhorgenta.com

∆ιεθνής Έκθεση ∆ιακόσµησης Εσωτερικών Χώρων
“Interior-Lifestyle”,
2-4 Ιουνίου 2010, Εκθεσιακό Κέντρο “Tokyo Big Sight”.
Πληροφορίες: Messe Frankfurt,
Τηλ.: +81 3 3262 8456, Fax: +81 3 3262 8442,
E-mail: info@interior-lifestyle.com URL: www.interiorlifestyle.com
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