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Μέτρα για τη μεταποίηση και λήψη κινήτρων ζητά
το ΒΕΘ
Για αναγκαιότητα λήψης αποφάσεων, δημιουργίας κινήτρων,
στοχευμένων δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
και δη της μεταποίησης, πέρα από μικροπολιτικές αντιλήψεις,
έκανε λόγο ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Καπνοπώλης μιλώντας στο δείπνο
του επιμελητηρίου για την έλευση του νέου έτους. «Μετά από
πολλά χρόνια αναταράξεων και αβεβαιότητας, η ελληνική
οικονομία φαίνεται πως προσπαθεί να εισέλθει στην κανονικότητα.
Για μια οικονομία που έχει συρρικνωθεί κατά 25% και πλέον τα
τελευταία χρόνια, δεν αρκεί απλώς να βγει από το φάσμα της
ύφεσης. Χρειάζεται γρήγορους και ταυτόχρονα διατηρήσιμους
ρυθμούς ανάπτυξης. Χρειάζεται να παράγει περισσότερο εθνικό
πλούτο, αρκετό για να μπορέσει η χώρα να εξυπηρετεί το δημόσιο
χρέος της, για να μπορέσει να αποκατασταθεί το βιοτικό επίπεδο
των πολιτών και να εξαλειφθούν, σταδιακά έστω, οι κοινωνικές
συνέπειες της κρίσης» ανέφερε ο πρόεδρος του ΒΕΘ
επισημαίνοντας πως «η ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί, εάν
δεν αλλάξει ριζικά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας». «Για να
μπορέσουμε να προχωρήσουμε, χρειάζεται να παράγουμε
περισσότερα, ανταγωνιστικότερα, υψηλότερης προστιθέμενης
αξίας προϊόντα και υπηρεσίες. Χρειάζονται κατάλληλα κίνητρα και
πολιτικές,
στοχευμένες
δράσεις
ενίσχυσης
της
επιχειρηματικότητας, αλλά και ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό
περιβάλλον. Χρειάζεται νέα εθνική πολιτική για τη μεταποίηση.
Απαιτείται ένα περιβάλλον που θα επιτρέψει στις υφιστάμενες
επιχειρήσεις να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την
εξωστρέφειά τους» τόνισε ο κ. Καπνοπώλης καταλήγοντας πως
«το οξυγόνο που χρειάζεται η αγορά, οι θέσεις εργασίας και οι
ευκαιρίες που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, δεν θα προκύψουν
με κάποιο θαύμα. Προϋποθέτουν ουσιαστικές αποφάσεις, τολμηρά
μέτρα και μεταρρυθμίσεις, που θα υλοποιηθούν με συνέπεια, πέρα
από μικροπολιτικές στρατηγικές».
Δούκας: Θα χρειαστεί ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
Στην ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών, καθώς
εξακολουθεί να υφίσταται το αγκάθι των κόκκινων δανείων,
αναφέρθηκε ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, πρόεδρος της
Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και
πρώην υφυπουργός Οικονομικών, Πέτρος Δούκας. Ο γνωστός
οικονομολόγος επεσήμανε πως η οικονομία χρειάζεται ισχυρές
τράπεζες ενώ τόνισε πως για να υπάρξει οικονομική
ανάφλεξη,απαιτείται να απελευθερωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις
του Έλληνα. Επισήμανε μάλιστα πως κάθε κυβέρνηση και η
σημερινή θα πρέπει να επιλέγουν τα καλύτερα δυνατά στελέχη.
«Για να πάει μπροστά η χώρα πρέπει πρώτα από όλα να
επιστρατευτούν τα πιο άξια στελέχη. Στη συνέχεια να καταργηθούν
μία σειρά από διατάξεις που όχι μόνο δεν βοηθούν αλλά
εμποδίζουν την επιχειρηματικότητα», σημείωσε ο κ. Δούκας. Ο
ίδιος σημείωσε ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για να
επιστρέψουν οι καταθέσεις από το εξωτερικό με ένα μικρό
πρόστιμο της τάξεως του 4%. Βραβεύσεις δυο εξωστρεφών
εταιρειών- μελών του ΒΕΘ. Το ΒΕΘ, κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης βράβευσε δύο επιχειρήσεις - μέλη του, για την
εξαγωγική δραστηριότητα τους, την Αρβανίτης ΑΕ Πρότυπος
Βιοτεχνική Μονάδα Τυροκομικών και την Computer Systems, που
ασχολείται με την παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
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Δημοσίευση
αρχείου
Συχνών
Ερωτήσεων
–
Απαντήσεων
για
τη
Δράση
του
ΕΠΑνΕΚ
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»
Το Γραφείο Πληροφόρησης EYΔ ΕΠΑνΕΚ, Υπουργείο
Οικονομίας & Ανάπτυξης, Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΑ,
Ειδική
Υπηρεσία
Διαχείρισης
Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ μας ενημερώνει ότι
δημοσιεύθηκε το αρχείο Συχνών Ερωτήσεων –
Απαντήσεων για τη Δράση του #ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις», με στόχο την αποσαφήνιση και διευκρίνιση
σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης και των
Παραρτημάτων αυτής. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα το στο:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=643
για να αποκτήσετε το αρχείο. Για κάθε πρόσθετη
πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να
απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:στο Γραφείο Πληροφόρησης
κοινού: • στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική
χρέωση) από 8.00 πμ έως 7.00 μμ, στην ιστοσελίδα
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=4
2&cs= , στην ιστοσελίδα www.espa.gr , στις σελίδες της
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twitter,
LinkedΙn, youtube . Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με
τον ΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr) και τις Περιφερειακές
Μονάδες του.

Δημοσίευση
αρχείου
Συχνών
Ερωτήσεων
–
Απαντήσεων
για
τη
Δράση
του
ΕΠΑνΕΚ
«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο –
Εστίαση – Εκπαίδευση»
Το Γραφείο Πληροφόρησης EYΔ ΕΠΑνΕΚ, Υπουργείο
Οικονομίας & Ανάπτυξης, Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΑ,
Ειδική
Υπηρεσία
Διαχείρισης
Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
& Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) μας ενημερώνει ότι
δημοσιεύθηκε το αρχείο Συχνών Ερωτήσεων –
Απαντήσεων για τη Δράση του #ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη
Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»,
με στόχο την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της
Αναλυτικής
Πρόσκλησης της
Δράσης
και
των
Παραρτημάτων αυτής. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του
στο:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=642
για να αποκτήσετε το αρχείο.
Για κάθε πρόσθετη
πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να
απευθυνθείτε
ή
να
ανατρέξετε:
στο
Γραφείο
Πληροφόρησης κοινού: • στο 801 11 36 300 (από
σταθερό, με αστική χρέωση) από 8.00 πμ έως 7.00 μμ,
στην
ιστοσελίδα
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=4
5&cs= , στην ιστοσελίδα www.espa.gr
•
στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά
δίκτυα: Facebook, Twitter, LinkedΙn, youtube
Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ
(http://www.efepae.gr ) και τις Περιφερειακές Μονάδες του.

Υπ. Εργασίας: Υπογράφηκε η απόφαση για επιδότηση
κατά 50% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για
τους μισθωτούς έως 25 ετών
Την απόφαση για την υλοποίηση του προγράμματος
επιδότησης κατά 50% των εργοδοτικών ασφαλιστικών
εισφορών κύριας σύνταξης για τους μισθωτούς έως 25 ετών
υπέγραψαν η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου και ο
υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος.
Συγκεκριμένα, αναδρομικά, από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι
εργοδοτικές εισφορές για κύρια σύνταξη καταβάλλονται από
τις
επιχειρήσεις
μειωμένες
κατά
50%
για
τους
απασχολούμενους μισθωτούς, ηλικίας έως 25 ετών, που
εργάζονται ήδη ή θα προσληφθούν, ανεξαρτήτως του ύψους
των αποδοχών τους.

ΦΕΚ 517 Τ.Β΄/20.02.2019 Σε ΦΕΚ η προκήρυξη για
«Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» (δικαιούχοι)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη για «Ενισχύσεις
Μηχανολογικού Εξοπλισμού». Δικαιούχοι των ενισχύσεων
είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν
υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική
στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν
μία από τις ακόλουθες μορφές: α. ατομική επιχείρηση, β.
εμπορική εταιρεία, γ. συνεταιρισμός, δ. Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α’
205), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ),
Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄
78), ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την
υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες
δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού
σχεδίου, στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή
κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο
ΓΕΜΗ, ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές
τους, εφόσον: αα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση
δημόσιου σκοπού, ββ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος
αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, γγ. δεν
επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το
διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Σκοπός
του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων
περιορισμένου
εύρους
με
ιδιαίτερα
απλοποιημένες
διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα
ενισχυθούν
με
φορολογικές
απαλλαγές,
δαπάνες
μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που
χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι
αφορούν σε αρχική επένδυση. Η ημερομηνία έναρξης της
υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο
παρόν καθεστώς είναι η 25η Φεβρουαρίου 2019. Καταληκτική
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών
σχεδίων ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 2019 εφόσον δεν
εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος
καθεστώτος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος
καθεστώτος ανέρχεται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια
(150.000.000) ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της
φορολογικής απαλλαγής.

Ενημερωτική Εκδήλωση στο Επιμελητήριο Αχαϊας
Το Επιμελητήριο Αχαΐας,το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής
Ελλάδας και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης
διοργανώνουν ημερίδα, την Δευτέρα 25
Φεβρουαρίου 2019 , ώρα 16.45 στην Αίθουσα εκδηλώσεων
του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Μιχαλακοπούλου 58 σχετικά με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Νόρα
Νικολοπούλου, Επιμελητήριο Αχαίας τηλ. 2610 277 779 εσωτ
11 ή στην κα Νικολοπούλου Βάσω στο Οικονομικό
Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας στο τηλ 2610 241183 & 2610
221645.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. MOBECOM: Mobile EBusiness & Commerce. Κινητό Επιχειρείν. Σχεδιασμός
Νέων
Ψηφιακών
Υπηρεσιών.
Ψηφιακή
Επιχειρηματικότητα
Το πρόγραμμα στοχεύει να αναπτύξει τις δεξιότητες των
συμμετεχόντων στη σχεδίαση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
κι επιχειρηματικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες
και προοπτικές που προσφέρονται στο χώρο του mobile. Οι
συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε όλες τις πτυχές του
κινητού επιχειρείν και θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν
και υλοποιήσουν ένα πρωτότυπο της ιδέας τους αλλά και να
αναλύσουν την επιχειρηματική της αξιοποίηση. Το πρόγραμμα
απευθύνεται σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους πανεπιστημίων,
Τεχνικών και Πολυτεχνικών σχολών, Στελέχη επιχειρήσεων,
μέλη καινοτόμων επιχειρήσεων και είναι ιδανικό για άτομα
χωρίς γνώσεις προγραμματισμού.Επιστημονικά υπεύθυνος
είναι ο καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης και το διδακτικό
προσωπικό
του
προγράμματος
αποτελείται
από
διακεκριμένους ακαδημαϊκούς του ΟΠΑ και πανεπιστημίων
του εξωτερικού, ερευνητές, έμπειρα στελέχη της αγοράς και
συμβούλους επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα είναι δομημένο σε 7 εβδομάδες (70 ώρες) και
η διεξαγωγή του προγράμματος
θα
πραγματοποιείται
Παρασκευή 16:00-21:00 μ.μ και Σάββατος 11:00-16:00 μ.μ και
οι ημερομηνίες διεξαγωγής είναι οι εξής: 5&6 Απριλίου 2019,
19&20 Απριλίου 2019, 10&11 Μαΐου2019, 24&25 Μαίου 2019,
7&8 Ιουνίου 2019, 14&15 Ιουνίου 2019, 21&22 Ιουνίου 2019.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
22.03.2019. Τα
δίδακτρα ανέρχονται στα 500ευρώ.
Περισσότερες
πληροφορίες:
https://dz.aueb.gr/el/normal/Program/10030/ViewProgram

Εκδήλωση παρουσίασης της πρόσκλησης υποβολής
καινοτόμων σχεδίων νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή
διαδικασιών από επιχειρήσεις της γαλάζιας ανάπτυξης
Το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
διοργανώνει εκδήλωση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε τομείς της επονομαζόμενης «γαλάζιας
ανάπτυξης» (επιχειρήσεις αλιείας, επεξεργασίας αλιευμάτων,
υδατοκαλλιέργειες, παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού,
ναυπήγησης και επισκευής σκαφών, γαλάζιες βιοτεχνολογίες
κλπ) . Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 26 Φεβρουαρίου 2019
και ώρα 18.00, στο ΕΒΕΘ (Τσιμισκή 29) και θα ενημερώσει
τους επιχειρηματίες για τις δυνατότητες που τους παρέχει η
πιλοτική δράση του έργου 4helix+ (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Interreg MED), να αξιοποιήσουν κουπόνι ύψους 10.000 ευρώ
για καινοτόμα σχέδια δημιουργίας νέων υπηρεσιών, σε
συνεργασία με δημιουργικές επιχειρήσεις (design, διαφήμισης
marketing κλπ) ή δημιουργικούς ερευνητικούς φορείς ως
παρόχους τεχνογνωσίας. Μέσω των κουπονιών καινοτομίας
πρόκειται να υποστηριχτούν 48 καινοτόμα σχέδια, 6 εκ των
οποίων από ΜΜΕ τις Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
συνολικού ύψους 480.000 ευρώ. Θα εισηγηθούν ο κ. Αντώνης
Μπούμπουλας, ο καθηγητής Παναγιώτης Φουσέκης και κ.
Γιώργος
Κόκκας.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφθείτε:
https://4helix.unicam.it/kp_voucher.php.
Οι
ενδιαφερόμενοι για την σχετική αίτηση συμμετοχής να
αποστείλουν e-mail στην διεύθυνση: antonisb@ebeth.gr ή fax
στο 2310-370175 μέχρι και τις 25.02.2019 και ώρα 12.00.

τις
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O Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και η
διαΝΕΟσις, με τη συνεργασία του Εργαστηρίου LINER του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ICAP ΑΕ
διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Εξαγωγές και Εξαγωγικές
Επιχειρήσεις στην Ελλάδα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 6 Μαρτίου και ώρα 18:00 στο αμφιθέατρο του
Maroussi Plaza (Φραγκοκκλησιάς 3α και Γρανικού, Μαρούσι 151
25) και μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο σύνδεσμο :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBqQMVhXfwhvuE1
Ws0I1QRtR8bkwZ5DSg_5E3QW32roVPH8w/viewform . Αν και
οι περισσότεροι συμφωνούν ότι η ενίσχυση των εξαγωγικών
επιδόσεων αποτελεί έναν από τους πλέον κρίσιμους παράγοντες
για την ανάπτυξη της οικονομίας, η συνολική εικόνα των
εξαγωγών στην Ελλάδα παραμένει προβληματική. Ποια είναι τα
μεγάλα διαρθρωτικά εμπόδια που εξακολουθούν να εγκλωβίζουν
την ελληνική οικονομία σε εσωστρέφεια; Τι πρέπει να κάνει η
Δημόσια Διοίκηση και ποια είναι η καταλληλότερη στρατηγική
από πλευράς επιχειρήσεων για να αυξήσει η Ελλάδα το μερίδιο
των εξαγωγών της; Η διαΝΕΟσις, για να συμβάλει με
τεκμηριωμένες απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα και για να
συνεισφέρει στον δημόσιο διάλογο, εκπόνησε μια σειρά ερευνών
με στόχο τη σφαιρική θεώρηση του θέματος και τον ρόλο των
εμπλεκομένων φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών. Ξεκίνησε με μια
δημοσιογραφική μελέτη της περίπτωσης της Πορτογαλίας, μια
χώρα η οποία χρησιμοποίησε τις εξαγωγές ως όχημα για να βγει
από το δικό της μνημόνιο. Μπορείτε να τη διαβάσετε στο
σύνδεσμο : https://www.dianeosis.org/2018/07/portugal_exports/
. Συνέχισαν με δύο νέες έρευνες που αφορούν την ελληνική
περίπτωση. Η πρώτη έρευνα αποτελεί μια ευρύτατη
χαρτογράφηση του ελληνικού εξαγωγικού τομέα και κατ’
επέκταση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας από
το 2001 μέχρι σήμερα, η οποία διενεργήθηκε από ομάδα
ερευνητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα,
που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και την οποία
μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο : https://www.dianeosis.org/wpcontent/uploads/2018/12/exports_final.pdf , βασίστηκε στην
ανάλυση ευρύτατης βάσης δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ και άλλων
εγχώριων και διεθνών πηγών, και αφορά 2.694 προϊόντα και
19.720 επιχειρήσεις που καλύπτουν περίπου το 81% του
συνόλου των εξαγωγών που έγιναν σε 190 προορισμούς. Αυτή η
χαρτογράφηση πλαισιώνεται από μια δεύτερη, πρωτογενή
έρευνα, η οποία εκπονήθηκε σε συνεργασία με την ICAP ΑΕ το
διάστημα Σεπτεμβρίου–Οκτωβρίου του 2018. Εκπρόσωποι 525
εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας απάντησαν σε ένα
δομημένο ερωτηματολόγιο, με πλήθος ερωτήσεων ποιοτικής και
ποσοτικής ανάλυσης. Η έρευνα καταγράφει και αναλύει τις
απόψεις των ίδιων των επιχειρήσεων σχετικά με τη λειτουργία και
τη στρατηγική εξαγωγών που εφαρμόζουν. Μπορείτε να τη
διαβάσετε
στο
σύνδεσμο:
https://www.dianeosis.org/wpcontent/uploads/2018/12/exports_icap.pdf
και να βρείτε τον
σχολιασμό των συμπερασμάτων που προκύπτουν στο
σύνδεσμο:
https://www.dianeosis.org/wpcontent/uploads/2018/12/exports_sxoliasmos_simperasmaton_I
CAP.pdf . Τέλος, μπορείτε να βρείτε μια σύνοψη των δύο
παραπάνω
ερευνών
στο
σύνδεσμο:
https://www.dianeosis.org/2018/12/eksagoges-kai-eksagogikesepixeiriseis-stin-ellada/ .
Στο παραπάνω πλαίσιο ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών
Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και η διαΝΕΟσις με τη συνεργασία του
Εργαστηρίου LINER του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και
της ICAP ΑΕ διοργανώνουν εκδήλωση που στόχο έχει να
παρουσιαστούν και να σχολιαστούν τα ευρήματα των ερευνών
της διαΝΕΟσις και αναδειχθούν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις σήμερα στην Ελλάδα.

Η ημερίδα διαιτησίας «20 χρόνια από το ν.2735/199 για τη
διεθνή διαιτησία: Παρόν και μέλλον του ελληνικού δικαίου
διαιτησίας, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 5 Μαρτίου
2019 στο Ξενοδοχείο Electra Metropolis (Μητροπόλεως 15,
Αθήνα) και ώρες 15:00-21:00. Κόστος συμμετοχής: 50
ευρώ.
Δήλωση
συμμετοχής
στο
σύνδεσμο
:
https://www.etickets.iccwbo.gr/?utm_source=Test+Campai
gn+List&utm_campaign=7839929ecf%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4
%CE%B1+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B9%CF%8
4%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82&utm_m
edium=email&utm_term=0_0ffd9fc482-7839929ecf%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28%CE%97%CE%BC%C
E%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1+%CE%B4%
CE%B9%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83%
CE%AF%CE%B1%CF%82%29&mc_cid=7839929ecf&mc
_eid=%5BUNIQID%5D . Πληροφορίες ICC Ελλάς , τηλ.
2103810879, email: iccgr@otenet.gr , site: www.iccwbo.gr

Πρόσκληση σε εκδήλωση για τις εξαγωγές
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και

13th ARABIC – TURKISH REAL ESTATE SUMMIT, στις
23-24 Μαρτίου 2019, στην Κωνσταντινούπολη
Το 13ο Αραβο- Τουρκικό Συνέδριο Ακινήτων πρόκειται να
πραγματοποιηθεί στις 23-24 Μαρτίου 2019, στο Hilton
Convention Center, στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.
Το συνέδριο πραγματοποιείται εδώ και 12 χρόνια
συγκεντρώνοντας αγοραστές, πωλητές και επενδυτές μαζί
σε όλες τις Β2Β συναντήσεις. Παράλληλα με τους
αγοραστές της Τουρκίας, η εκδήλωση φιλοξενεί και
αγοραστές από το Κατάρ, το Ιράν, το Ιράκ, τη Σαουδική
Αραβία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Αζερμπαϊτζάν,
το Γκόρνταν και τη Ρωσία. Ακόμα, η εκδήλωση θα
φιλοξενήσει κορυφαίες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα,
πρακτορεία και αντιπροσωπείες αγοραστών από τις χώρες
του Κόλπου. Για περισσότερες πληροφορίες: site:
http://www.realestatefairturkey.org/en/index.php , τηλ: +90
212 219 94 95, e-mail: info@jnrorg.com .

Επιχειρηματικά Νέα
ΠΓΔΜ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε
Ενημερωτικό Δελτίο Νo 29 Φεβρουάριος 2019 με θέμα
«Επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών
ειδήσεων για την πΓΔΜ».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr , τηλ: +389 2
3129456, 3129458, φαξ: +389 2 3129441, e-mail: ecocomskopje@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

ο

5 Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας-Σουηδίας με Θέμα : "Ψηφιοποίηση: το μέλλον για την Ελλάδα"
ο

Το 5 Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας-Σουηδίας με Θέμα : "Ψηφιοποίηση: το μέλλον για την Ελλάδα" πρόκειται να πραγματοποιηθεί
την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 στην Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://www.hellenic-swedishcc.gr/images/5th_Business_Forum_Draft_Agenda_19FEB19.pdf

Ζητήσεις Συνεργασίας

Ζητήσεις Συνεργασίας (Συνέχεια)

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ανακοινώνει στα
μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι αναφερόμενες στη
συνέχεια ελληνικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του εξωτερικού,
επιθυμούν να επικοινωνήσουν με ελληνικές, προκειμένου να
συνεργαστούν στους τομείς που αναφέρονται στην κάθε ζήτηση.

ΤΑΙΒΑΝ
ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 06/02/2019 Έως: 06/02/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 06/02/2019
Κατηγορία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΞΗΣ
ΧΑΛΚΟΥ.
Επιχείρηση: DR JEFF LIN, ΤΑΙΒΑΝ
E-mail: JeffLin9@yahoo.com.tw , Jeff.Lin.SG@gmail.com
Αρ. Πρωτοκόλλου: B.1241 Ημ/νία Επιστολής: 28/01/2019

ΕΛΛΑΔΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 06/02/2019 Έως: 06/02/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 06/02/2019
Κατηγορία: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ
ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΥ Επιχείρηση: FELITREV
Υπεύθυνος: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6, 17456, ΑΛΙΜΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ. Τηλέφωνο: 2130362742,
6945089010, E-mail: info@felitrev.com
Αρ. Πρωτοκόλλου: B.1175 Ημ/νία Επιστολής: 25/01/2019
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 06/02/2019 Έως: 06/02/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 06/02/2019
Κατηγορία: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΛΑΤΕΞ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ, ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΣΕ
ΧΡΩΜΑΤΑ, ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ.
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΜΕ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.
Επιχείρηση: SWAN AE, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 10, 14568, ΚΡΥΟΝΕΡΙ,
ΕΛΛΑΔΑ. Τηλέφωνο: 00302108161333, 00302108161595, E-mail:
info@swan.gr , WEB: http://www.swan.gr
Αρ. Πρωτοκόλλου: B.425 Ημ/νία Επιστολής: 11/01/2019
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 06/02/2019 Έως: 06/02/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 06/02/2019
Κατηγορία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
Επιχείρηση: BMAC COMPANY LTD, 26 ST STEPHENS
AVE,BLACKBURN,BB1 5PB , LANCASHIRE, ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ. Τηλέφωνο: 00441163261313, E-mail:
info@bmaclimited.com
Αρ. Πρωτοκόλλου: B.724 Ημ/νία Επιστολής: 17/01/2019
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 06/02/2019 Έως: 06/02/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 06/02/2019
Κατηγορία: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΓΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ SITE
https://adminportal.acci.gr/images/LetterEmbassyofUkraineNICMAS
1_F-112142161.pdf
Επιχείρηση: NICMAS, ΟΥΚΡΑΝΙΑ
E-mail: market@ptmz.com.ua , info@nicmas.com
WEB: http://www.nicmas.com
Αρ. Πρωτοκόλλου: B.546 Ημ/νία Επιστολής: 15/01/2019

ΤΑΙΛΑΝΔΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑΣ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 06/02/2019 Έως: 06/02/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 06/02/2019
Κατηγορία: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (VENTURE
CAPITAL) ΑΝΑΖΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ
ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ.
Επιχείρηση: SINGHA VENTURE LLC THAILAND
Υπεύθυνος: BHURIT BHIROMBHAKDI
999 SAMSEN ROAD, 10300, BANGKOK, ΤΑΙΛΑΝΔΗ
Τηλέφωνο: 0066972268785
E-mail: bhurit.bhirombhakdi@singha-venture.com
WEB: http://www.singha-venture.com
Αρ. Πρωτοκόλλου: B.1281 Ημ/νία Επιστολής: 28/01/2019
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τύπος: Συνεργασία
Από: 06/02/2019 Έως: 06/02/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 06/02/2019
Κατηγορία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ,
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΠΑΙΔΙΚΑ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
Επιχείρηση: SABUNIS
Υπεύθυνος: ISMAIL KERIM
UFUK SABUNCULUK VE ZEYTINCILIK AS, BURSA,
ΤΟΥΡΚΙΑ. Τηλέφωνο: 00905322411380
E-mail:
eagrafa@hotmail.com,mentalprobe4ever@gmail.com
Αρ. Πρωτοκόλλου: B.250 Ημ/νία Επιστολής: 09/01/2019
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΥΓΓΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ
Τύπος: Προσφορά
Από: 05/02/2019 Έως: 05/02/2020
Ημ/νία Τροποποίησης: 05/02/2019
Κατηγορία: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΥΓΓΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ)
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΥΓΓΡΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ICT
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Επιχείρηση: ALX HELLAS smpc
Υπεύθυνος: Σπύρος Βώσσος
38 Βασ. Κωνσταντίνου, 11635, Αθήνα, ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 210 7220150, 210 7220151
E-mail: info@alx.com.gr, WEB: http://www.alx.com.gr
Αρ. Πρωτοκόλλου: Ε.519 Ημ/νία Επιστολής: 14/01/2019
Α/Α Επιστολής: 0

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Διεθνείς Εκθέσεις

DETROP
Πόλη: ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 2-4 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: τρόφιμα, ποτά, μηχανήματα, εξοπλισμός & συσκευασία
Πληροφορίες: Site: http://detropboutique.helexpo.gr/ , τηλ: +30
2310 291 142, 291 201, e-mail: detrop@helexpo.gr

14 INTERNATIONAL IDEAL HOMEX
HOME&KITCHENWARES FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 21-24 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Είδη σπιτιού και κουζίνας
Πληροφορίες: site: http://en.idealhomex.com/
, e-mail:
idealhomex@tarsusturkey.com , τηλ: +90 212 292 60 31
(pbx)

ATHENS HALF MARATHON EXPO & SPORTS SHOW 2019
Πόλη: Helexpo Μαρούσι, Αθήνα
Ημερομηνία: 14-16 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Μαραθώνιος και έκθεση αθλητικών ειδών
Πληροφορίες: Site:
https://athinahalfmarathon.gr/index.php/en/media-en/219-ahmexpo-2019-en , τηλ: 2111877718, e-mail:
info@athinahalfmarathon.gr
KEM FRANCHISE
Πόλη: MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ, Αθήνα
Ημερομηνία: 15-18 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Franchise
Πληροφορίες: Site : https://kemexpo.gr/ , τηλ: 0030 210-6084550,
φαξ: 0030 210-6084559, e- mail: sales@kemexpo.gr
FOOD EXPO GREECE 2019
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 16-18 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών
Πληροφορίες: Site: https://foodexpo.gr/ , τηλ: +30 210 5242100,
e-mail: info@forumsa.gr
OENOTELIA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 16-18 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Οίνου και Αποσταγμάτων
Πληροφορίες: Site: https://oenotelia.gr/ , τηλ: +30 210 5242100,
e-mail: info@forumsa.gr
REGIONAL AGENDA
Πόλη: Οργανισμός Λιμένος Πατρών – Κτίριο Β1, Πάτρα
Ημερομηνία: 29-31 Μαρτίου 2019 (αλλαγή ημερομηνίας)
Εκθέματα: Τουριστικά προϊόντα, προϊόντα γαστρονομίας
Πληροφορίες: κα Δήμητρα Χαντζή και κα Ειρήνη Ψαχούλια, τηλ:
210 36 10 265, 210 36 22205,
69813113209, e-mail:
info@edpa.gr, Site: www.edpa.gr
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΕΛΛΑΔΑ 365 ΜΕΡΕΣ» & το «2ο
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
Πόλη: Πανηπειρωτικό Στάδιο, Ιωάννινα
Ημερομηνία: 3 - 7 Απριλίου 2019
Εκθέματα: Τουρισμός - Τρόφιμα
Πληροφορίες: Site: www.kyklos-ektheseis.gr , Εmail :
kyklosek@otenet.gr , ΤΗΛ. 26510-37114 , FAX. 26510-37119,
ΚΙΝ. 6944107862
GOURMET EXHIBITION 2019
Πόλη: Αποθήκη Γ΄ Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 6- 8 Απριλίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Ελλήνων παραγωγών ειδών διατροφής
Πληροφορίες: Site:
https://www.gourmetexhibition.com/el/exhibitors/
η

3 GREEK TRAVEL SHOW- Ελληνικές Διακοπές 2019
Πόλη: Helexpo Maroussi, Αθήνα
Ημερομηνία: 12-14 Απριλίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμού
Πληροφορίες: Site: https://greektravelshow.helexpo.gr/el/contact ,
τηλ: +30 2310 291188 e-mail: travel@helexpo.gr

th

REW ISTANBUL 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 21-24 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Ανακυκλωμένων Ειδών και
Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών
Πληροφορίες: site: http://en.rewistanbul.com/
, e-mail
rew@tarsusturkey.com , τηλ: +90 (212) 275 75 79 (pbx)
TH

16 INTERNATIONAL LIFT EXHIBITION
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 21-24 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων,
Κατασκευαστές εξαρτημάτων ανύψωσης, Κατασκευαστικές
επιχειρήσεις, εργολάβοι και συνεταιρισμοί, Έργα,
αρχιτεκτονική, μηχανική και συμβουλευτικές εταιρείες,
Διαχειριστές
διαμερισμάτων,
ιδιοκτήτες
κτιρίων,
Επιχειρήσεις πιστοποίησης
Πληροφορίες: site: http://en.asansoristanbul.com/
INTERNATIONAL JEWELRY, WATCH & EQUIPMENT
FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 21-24 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Κοσμημάτων
Πληροφορίες:
site:
https://march.istanbuljewelryshow.com/en-us/ , e-mail:
visit-ijs@ubm.com , τηλ: +90 212 519 0719
th

13 REAL ESTATE FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 23-24 Μαρτίου 2019
Εκθέματα: Ακίνητα
Πληροφορίες: site: http://www.realestatefairturkey.org/en/,
τηλ: +90 212 219 94 95, e-mail: info@jnrorg.com
AVIATION FESTIVAL ASIA
Πόλη: Συνεδριακό Κέντρο Suntec, Σιγκαπούρη
Ημερομηνία:27-28/03/2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Αεροπλοϊας
Πληροφορίες:
site:
https://www.terrapinn.com/exhibition/aviation-festivalasia/index.stm
, τηλ: +65 6222 8550
e-mail:
enquiry.sg@terrapinn.com
IOT ASIA 2019
Πόλη: Σιγκαπούρη
Ημερομηνία: 27-28/03/2019
Εκθέματα: Έκθεση για την Τεχνητή Νοημοσύνη, την
«Έξυπνη πόλη» και την Εφοδιαστική Αλυσίδα
Πληροφορίες: site: https://www.internetofthingsasia.com/ ,
τηλ: +65 6403 2100, mail: registration.iotasia@singex.com
MED LAB 2019- ASIA HEALTH 2019
Πόλη: Σιγκαπούρη
Ημερομηνία: 27-29/03/2019
Εκθέματα: Έκθεση Ιατρικών και Φαρμακευτικών
Προϊόντων
Πληροφορίες:
site:
https://www.medlabasia.com/en/forms/stand-enquiry.html ,
e-mail: medlabasia@informa.com

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας, 28 - 30 Μαρτίου 2019

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας, 28 - 30 Μαρτίου 2019

Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 28 – 30 Μαρτίου 2019 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «INTERNATIONAL TRADE
FAIR FOR ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES», από την
εταιρία «İstanbul Trade Fairs» στην Τουρκία – Istanbul - στο
İSTANBUL EXPO CENTER
- με την επιχορήγηση του
σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα
στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται
στους τομείς: Επεξεργασία νερού,
επεξεργασία λυμάτων,
Διανομή νερού και υπονόμους, Προστασία του φαινομένου και
έλεγχος των υδατοδιαλυτών, Διαχείριση αποβλήτων και
ανακύκλωση, απορρίμματα, οχήματα καθαρισμού περιβάλλοντος
και εξοπλισμός, Ρύπανση.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική οργάνωση από το
Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη διάρκεια των
ημερομηνιών της Έκθεσης (27 - 30 Μαρτίου 2019) το Υπουργείο
Οικονομικών της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5
αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και
ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (27 - 30 Μαρτίου
2019) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες
ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα τους. Οι
εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος στην έκθεση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού προτού λάβουν την
τελική έγκριση από τη Πρεσβεία, γιατί λόγω αυξημένου
ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το υπουργείο να μειώσει τον
αριθμό των συμμετεχόντων. Οι εταιρίες που θέλουν να
επισκεφθούν την έκθεση και επιχειρηματικό φόρουμ πρέπει να
κάνουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά στο selanik@ticaret.gov.tr
το αργότερο μέχρι τις 15.03.2019.
Για περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα:
https://ifateurasia.com/exhibition/key-facts/.

Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει
ότι μεταξύ των ημερομηνιών 28 – 30 Μαρτίου 2019
πρόκειται να πραγματοποιηθεί
η Διεθνής Έκθεση
«EXPOMED EURASIA», από την εταιρία «Reed Tüyap
Fuarcılık A.Ş» στην Τουρκία – Istanbul - στο Tüyap Fair,
Convention and Congress Center - με την επιχορήγηση
του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών
που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Υγείας, εργαστήρια
ιατρικής, στελέχη νοσοκομείων, γιατρούς, νοσηλευτές, και
φαρμακοποιούς.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική οργάνωση από το
Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3
μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη
διάρκεια των ημερομηνιών της Έκθεσης (27 - 30 Μαρτίου
2019) το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας θα καλύψει
τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για
3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα
καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο
συγκεκριμένο
πρόγραμμα
και
ταξιδέψουν
στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες (27 - 30 Μαρτίου 2019)
(διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδα τους. Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν
μέρος στην έκθεση να μην προβούν σε προγραμματισμό
του ταξιδιού προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη
Πρεσβεία, γιατί λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην
έκθεση ενδέχεται το υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των
συμμετεχόντων. Οι εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την
έκθεση και επιχειρηματικό φόρουμ πρέπει να κάνουν την
εγγραφή τους ηλεκτρονικά στο selanik@ticaret.gov.tr το
αργότερο μέχρι τις 15.03.2019.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://expomedistanbul.com/en/

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, 28 - 30 Μαρτίου 2019
Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι μεταξύ των ημερομηνιών 28 – 30 Μαρτίου 2019 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «INTERNATIONAL PETROLEUM, LPG, LUBRICANTS, EQUIPMENT, CONVENIENCE
STORE PRODUCTS AND TECHNOLOGY EXHIBITION», από την εταιρία «Energy Fairs» στην Τουρκία – Istanbul - στο Tüyap Fair
and Congress Center - με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των
διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Εταιρείες διανομής πετρελαίου, υγραερίου και λιπαντικών, Αντλίες
πετρελαίου και τεχνολογίες εξοπλισμού, Αντλία αυτοματισμού, Αυτοματοποίηση δεξαμενών, Σταθμοί ανεφοδιασμού καυσίμων
αυτοκινήτων, LPG, CNG, Κιτ μετατροπής LNG, Αντλίες, βαλβίδες, ρυθμιστές, δοχεία πίεσης και συναρμολόγηση, Υγραερίου,
υγραερίου, εξοπλισμού και τεχνολογιών CNG, οχήματα μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, Τα συστήματα μητρώου
πληρωμών και τα συστήματα αναγνώρισης οχημάτων, Παραγωγή και τεχνολογίες δεξαμενών φυσικού αερίου, Συστήματα
αποθήκευσης.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική οργάνωση από το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της
Έκθεσης (27 - 30 Μαρτίου 2019) το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από
κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (27 - 30 Μαρτίου 2019) (διαμονή 3 νυχτών). Σε
περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να
καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα τους. Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος στην έκθεση να μην προβούν σε προγραμματισμό του
ταξιδιού προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία, γιατί λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το
υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση και επιχειρηματικό
φόρουμ πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά στο selanik@ticaret.gov.tr το αργότερο μέχρι τις 15.03.2019.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.petroleumistanbul.com.tr/en/index.html .

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας, 02 - 05 Απριλίου 2019

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας, 02 - 06 Απριλίου 2019

Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει
ότι μεταξύ των ημερομηνιών 02 – 05 Απρλίου 2019
πρόκειται να πραγματοποιηθεί
η Διεθνής Έκθεση
«MARITIME EXHIBITION & CONFERENCE», από την
εταιρία «UBM EMEA » στην Τουρκία – Istanbul - στο
Pendik Green Park Convention Center
- με την
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην
έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Ναυπηγική
βιομηχανία, συντήρησης, επισκευής, πλοήγησης, λιμενικών
δραστηριοτήτων και εξοπλισμοί τεχνολογίας. Παράλληλα
με την έκθεση υπάρχει ειδική οργάνωση από το Υπουργείο
Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη διάρκεια των
ημερομηνιών της Έκθεσης (01 - 04 Απριλίου 2019) το
Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα
διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν
μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες
(01 - 04 Απριλίου 2019) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση
που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες
μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να
καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα τους. Οι εταιρείες που θέλουν να
λάβουν μέρος στην έκθεση να μην προβούν σε
προγραμματισμό του ταξιδιού προτού λάβουν την τελική
έγκριση από τη Πρεσβεία, γιατί λόγω αυξημένου
ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το υπουργείο να
μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι εταιρίες που
θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση και επιχειρηματικό
φόρουμ πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά
στο selanik@ticaret.gov.tr
το αργότερο μέχρι τις
18.03.2019. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα: http://www.expomaritt.com/

Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 02 – 06 Απρλίου 2019 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «AGRICULTURE, STOCK
BREEDING, POULTRY AND DAIRY INDUSTRY FAIR » από την
εταιρία «TUYAP DİYARBAKIR FUARCILIK A.S» στην Τουρκία –
Diyarbakır- στο Diyarbakır Fair and Congress Center
- με την
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στους τομείς: ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ,
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ. Παράλληλα με
την έκθεση υπάρχει ειδική οργάνωση από το Υπουργείο
Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη διάρκεια των
ημερομηνιών της Έκθεσης (01 - 04 Απριλίου 2019) το Υπουργείο
Οικονομικών της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5
αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και
ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (01 - 04 Απριλίου
2019) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες
ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα τους. Οι
εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος στην έκθεση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού προτού λάβουν την
τελική έγκριση από τη Πρεσβεία, γιατί λόγω αυξημένου
ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το υπουργείο να μειώσει
τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι εταιρίες που θέλουν να
επισκεφθούν την έκθεση και επιχειρηματικό φόρουμ πρέπει να
κάνουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά στο selanik@ticaret.gov.tr
το αργότερο μέχρι τις 18.03.2019.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://diyarbakirtarimfuari.com/ .

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας, 03- 06 Απριλίου 2019
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία
με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν επιχειρηματική
αποστολή στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης AYMOD
EXPOSHOES 2019 Για παπούτσια, τσάντες, ζώνες και
πρώτες ύλες, στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, στις
03 - 06 Απριλίου 2019 και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις
CNR EXPO, Istanbul. Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με
τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν το κόστος του
ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων για δύο νύχτες με πρωινό, το
κόστος μεταφοράς από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο
και αντιστρόφως καθημερινά καθώς και δωρεάν εισιτήριο
για την είσοδο στην έκθεση. Οι εταιρίες που θέλουν να
επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση παρακαλούνται να
συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την
στείλουν στο e-mail: fairs@etee.gr ή στο fax: 2110127466.
Με την επιβεβαίωση της συμμετοχής πρέπει να
καταβληθούν 70 €/ άτομο ή 120 για δύο άτομα, το ανωτέρω
ποσό αφορά οργανωτικές δαπάνες του ΕΤΕΕ. Η συμμετοχή
στην έκθεση για παλιά και νέα μέλη του Επιμελητηρίου είναι
έως δύο άτομα. Τα μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να
συμμετέχουν σε όσες εκθέσεις επιθυμούν κατά τη διάρκεια
του έτους. Η κατάθεση γίνεται στην ALPHA BANK στον
λογαριασμό 120002002011660 (IBAN: GR 64 0140 1200
1200 0200 2011 660). Για περισσότερες πληροφορίες: site:
www.etee.gr , τηλ: 211 7000264-7, e-mail: info@etee.gr ,
fairs@etee.gr .

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας, 04- 06 Απριλίου 2019
Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 04 – 06 Απρλίου 2019 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «SOLAR ENERGY AND
TECHNOLOGIES FAIR» από την εταιρία «Voli Fuar Hizmetleri
A.S», στην Τουρκία –στο Instabul Expo Center/ Cnr Expo- με την
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται
στους
τομείς:
Ηλιακής
Ενέργειας.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική οργάνωση από το
Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες
και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη διάρκεια των
ημερομηνιών της Έκθεσης (03 - 06 Απριλίου 2019) το Υπουργείο
Οικονομικών της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5
αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και
ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (03 - 06 Απριλίου
2019) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες
ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα τους. Οι
εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος στην έκθεση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού προτού λάβουν την
τελική έγκριση από τη Πρεσβεία, γιατί λόγω αυξημένου
ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το υπουργείο να μειώσει
τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι εταιρίες που θέλουν να
επισκεφθούν την έκθεση και επιχειρηματικό φόρουμ πρέπει να
κάνουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά στο selanik@ticaret.gov.tr
το αργότερο μέχρι τις 22.03.2019.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
https://solarexistanbul.com/en/

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
26/02/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Α'
Μ.Ε.Θ. ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΛ.2313 307-926
04/03/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΜΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΤΗΛ. 2413-504379
04/03/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΤΗΛ.2413 504379
05/03/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ ,ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΤΗΛ.26953 60606
06/03/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΡΙΖΩΣΗ
ΠΡΕΜΝΩΝ ΞΕΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΛΑΚΚΟΥΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΕ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΤΗΛ.2313-313172
15/03/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2
ΚΟΧΛΙΑΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΩΡΛ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΛΟΥ ΤΗΛ.2313-307147
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ

ΓΝΘ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη ενημέρωσή σας σε
θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος: Προκηρύξεις προγραμμάτων, Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις, Ζητήσεις
Συνεργασιών, Επιχειρηματικές Αποστολές, Συνέδρια, κ.α
Νέες υπηρεσίες Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τις επιχειρήσεις - μέλη των
Επιμελητηρίων: Τέσσερεις πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες, οι οποίες είναι προσβάσιμες και μέσω της
ιστοσελίδας του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr), προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) στο σύνολο των
Ελληνικών επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων.
Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων (http://investmenttools.uhc.gr/ ), την
υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης (http://elearning.uhc.gr/) , την υπηρεσία
συμβουλευτικής καθοδήγησης (https://e-consulting.uhc.gr) και την υπηρεσία ενημέρωσης και επικοινωνίας
μεταξύ επιχειρήσεων μελών των Επιμελτηρίων (https://businessplatform.uhc.gr ) . Με την πρώτη υπηρεσία,
οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν για να αντλούν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για όλα τα νέα
επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα απασχόλησης, όπως και όλες τις προϋποθέσεις ένταξής τους σε
αυτά. Με την δεύτερη υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) ασύγχρονης εκπαίδευσης οι επιχειρήσεις έχουν
τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός μαθημάτων
ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Με την τρίτη υπηρεσία μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος συμβουλευτικής,
με σύγχρονα μέσα και μεθόδους παρέχονται σε επιχειρήσεις – μέλη διαδραστικές υπηρεσίες συμβουλευτικής
καθοδήγησης. Με την τέταρτη υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις που δεν έχουν
δικό τους σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις και να έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία
με άλλες επιχειρήσεις.

