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 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
250 € πλέον  Φ.Π.Α  

   (συμμετοχή σε 2 χώρες) 
ή  

350 € πλέον ΦΠΑ 
     (συμμετοχή σε 3 χώρες)  

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μέχρι  7 Οκτωβρίου 2017 

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 

http://www. enterprisegreece.gov.gr 

http://agora.mfa.gr/τα-γραφεία-
οικονομικών-εμπορικών-

υποθέσεων/γραφεία-ανά-χώρα 

www.mfa.gr/bucharest 

www.mfa.gr/Serbia 
http://www.mfa.gr/bulgaria/ 

Ο Οργανισμός Enterprise Greece, στοχεύοντας 
στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των 
Ελληνικών επιχειρήσεων και της αύξησης των 
Ελληνικών εξαγωγών, στο πλαίσιο των  
δράσεων του 2017, προγραμματίζει τη 
διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων 
στη Σερβία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, 
προκειμένου ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες 
του κλάδου Τροφίμων & Ποτών να έλθουν σε 
επαφή με αγοραστές των προαναφερόμενων 
χωρών. Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα 
ξεκινήσουν τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου από το 
Βελιγράδι και θα ολοκληρωθούν 24 Νοεμβρίου 
στη Σόφια.  

Η συμμετοχή στην επιχειρηματική αποστολή 
μπορεί να γίνει σε δυο από τις τρεις χώρες ή 
και στις τρεις και δίνει τη δυνατότητα:  
- της πραγματοποίησης προκαθορισμένων 
συναντήσεων  με τις κατάλληλες επιχειρήσεις 
- της διερεύνησης των δυνατοτήτων 
συνεργασίας  
- της ενημέρωσης για τον ανταγωνισμό και τις 
συνθήκες της αγοράς. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
20/11/2017   ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ   
22/11/2017   ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ  
24/11/2017   ΣΟΦΙΑ   

Παράλληλα οργανώνεται στο Βουκουρέστι από 
το Ελληνο-Ρουμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο 
και υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδος 
στο Βουκουρέστι «Ηellenic Forum on 
Agriculture, Food & Beverages" στο ξενοδοχείο 
Radisson Blue  

Οι χώροι διεξαγωγής των συναντήσεων θα 
οριστούν και θα κοινοποιηθούν με την 
οριστικοποίηση του τελικού προγράμματος 

mailto:f.nakou@enterprisegreece.gov.gr
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για την συμμετοχή  τους στην επιχειρηματική αποστολή οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα 
πρέπει  να αποστείλουν συμπληρωμένη έως τις 7 Οκτωβρίου 2017, την αίτηση 
συμμετοχής, επισυνάπτοντας το εταιρικό προφίλ στα Αγγλικά.   

Οι αιτήσεις και τα εταιρικά profiles, θα σταλθούν στα γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών 
Υποθέσεων των Ελληνικών Πρεσβειών για αξιολόγηση από τους κατά τόπους αγοραστές 
και εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση συναντήσεων με τις εταιρείες που 
θα επιλέξουν. 

Έως τις 20 Οκτωβρίου 2017, θα υπάρξει η ενημέρωση ότι έχουν εξασφαλιστεί τουλάχιστον 
5 συναντήσεις ανά εταιρεία ανά χώρα συμμετοχής.  

Έως τις 30 Οκτωβρίου 2017 οριστική επιβεβαίωση συμμετοχής και καταβολή του ποσού 
των 250 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 310€ ή του ποσού των 350 € πλέον ΦΠΑ 24 %, ήτοι 434 €. 

Η καταβολή του  ποσού γίνεται με κατάθεση στον  παρακάτω λογαριασμό: 
ALPHA BANK 
IBAN:    GR85 0140 1200 1200 0200 2020 400:       
Αρ. Λογ/σμού: 120.00.2002.020 400 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Τρόφιμα και Ποτά 

 (*) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το κόστος  συμμετοχής στη διοργάνωση των επιχειρηματικών συναντήσεων ανά εταιρεία 
ανέρχεται: Α. Για συμμετοχή σε δύο χώρες (Σερβία – Ρουμανία ή Ρουμανία –Βουλγαρία)  στα 
250 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 
Β. Για συμμετοχή και στις τρεις χώρες σε 350 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι το κόστος μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνει τους 
συμμετέχοντες. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι εταιρείες που θα υποβάλλουν αίτηση,  θα είναι είτε παραγωγοί είτε εμπορικοί 
αντιπρόσωποι προϊόντων - σημάτων τα οποία θα οριστικοποιήσουν ευκρινώς στην αίτηση 
συμμετοχής που θα υποβάλλουν και θα επισυνάψουν στην αίτησή τους το Profile της 
εταιρείας παραγωγής και τα προϊόντα που θα παρουσιαστούν. 



Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE 
GREECE 
ΑΦΜ: 094439436, ΦΑΕ Αθηνών 

Σημειώνεται ότι  στο παραστατικό  της  Τραπέζης,  θα  πρέπει να αναφέρεται η αιτιολογία 
της κατάθεσης και η επωνυμία της εταιρείας -παρακαλούμε και για τις δυο επωνυμίες αν 
υπάρχουν-. 

Παρακαλούμε  επίσης  για την ταυτοποίηση της κατάθεσης σας, όπως 
διαβιβάσετε  αντίγραφο του σχετικού παραστατικού της Τράπεζας στην  Enterprise Greece 
στο fax: 210 3355743  ή e-mail 
στο pay@enterprisegreece.gov.gr & promotion@enterprisegreece.gov.gr. 

Η εξόφληση του ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση της συμμετοχής στις 
επιχειρηματικές συναντήσεις,  ενώ η μη έγκαιρη εξόφληση αποκλείει τη συμμετοχή σε 
αυτές. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, 

Μένος Αγγελάκης 
Διευθυντής Προβολής και Προώθησης Εξωτερικού Εμπορίου  

mailto:pay@enterprisegreece.gov.gr
mailto:promotion@enterprisegreece.gov.gr


Registration Form 
B2B MEETINGS –FOOD SECTOR 
BE0GRADE, BUCHAREST, SOFIA 

20-24.11.2017 

1.Company Name (both):  

Address:  

VAT No (AΦΜ):    TAX Office (DOY): 

2. Additional information

Name & Job Title of representative that will participate and attend the meeting(s): 

Telephone:   Mobile: 
E-mail: Company Website: 
3. Field of activity/products:

4. Annual Turnover (euro): 2014: 2015: 2016: 
5. Export:    �YES    �NO % Export sales: 

6. Current Export markets  :

7. Type of requested cooperation (Please select from the list below)

a. We would like to form a partnership or profile of desired business partner (please, specify which products
you are seeking for in 200 words max):

8. Please indicate the cities, in which you prefer to participate:
BELGRADE 21.11.2017       �  BUCHAREST  22-23.11.2017     �  SOFIA 24.11. 2017     �  

Παρακαλώ, όπως αποστείλετε τα συμπληρωμένη φόρμα συνοδευόμενη από συνοπτικό προφίλ της 
εταιρείας σας στα αγγλικά στην ηλ. δ/νση: promotion@enterprisegreece.gov.gr 
, f.nakou@enterprisegreece.gov.gr T.: 210 3355727 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (Σφραγίδα) 

mailto:promotion@enterprisegreece.gov.gr
mailto:f.nakou@enterprisegreece.gov.gr


Ενδεικτικό Πρόγραμμα  

19/11  Κυριακή        16.30  - 17.10         Αναχώρηση  για   Βελιγράδι                                             
20/11  Δευτέρα       10.00 - 17.00          Β2B   Metropol hotel,  Βελιγράδι                  

21/11 Tρίτη     Ελεύθερο Πρόγραμμα Επισκέψεων σε Souper-market και τοπικές αγορές   

 
22/11 Τετάρτη         09.20 - 11.40         Αναχώρηση για Βουκουρέστι                                             

                                   09.00 - 20.00         Forum*    Radisson Blue hotel, Βουκουρέστι 

                                   15.00 – 20.00         Β2Β           Radisson Blue  (TBC)   

23/11  Πέμπτη         08.30 -  15.00     Ελεύθερο Πρόγραμμα Επισκέψεων σε τοπικές αγορές                                 

                                   18.00 – 19.15        Αναχώρηση για Σόφια                                                      

 

24/11  Παρ.             10.00  - 17.00          Β2Β  Sofia Balkan Hotel- Sheraton  

                                   19.30 – 20.50         Αναχώρηση για Αθήνα                                                   

 

* Παράλληλα με τις επιχειρηματικές συναντήσεις λαμβάνει χώρα  το "Hellenic Forum on 
Agriculture, Food & Beverages and related channels of distribution» που διοργανώνεται από 
το Ελληνο-Ρουμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Hellenic-Romanian Chamber of Commerce) 
και τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βουκουρέστι. Στο εν λόγω φόρουμ 
θα συμμετάσχουν στελέχη ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται ήδη στους 
συγκεκριμένους τομείς στη Ρουμανία, εκπρόσωποι ρουμανικών φορέων, στελέχη 
ρουμανικών εισαγωγικών εταιρειών, διανομείς τροφίμων και ποτών, logistics κ.α. 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το παραπάνω πρόγραμμα έχει λάβει υπόψη του τις πτήσεις από 
προορισμό σε προορισμό.                                             

 

Πρόσθετες Πληροφορίες προς διευκόλυνσή σας. 

Διαμονή Βελιγράδι:  

Metropol hotel:  90 ευρώ (ειδική τιμή)   http://www.metropolpalace.com/ 

Διαμονή Βουκουρέστι: 

Hotel Central:  60 ευρώ  (ειδική τιμή)  http://www.centralhotel.ro/       
Hotel Venezia (4*):  60 ευρώ  (ειδική τιμή) 
http://hrez.com/a256797/index.htm?lbl=gglen&gclid=CjwKCAjwrO_MBRBxEiwAYJnDLC1Z68
2YotGjHEWkXQxuonydZlu-tJpxL5Q6cEp2 QzaJILSRGBQThoCI84QAvD_BwE 

Hotel Radisson Blue - 140 ευρώ        https://www.radissonblu.com/en/hotel-
bucharest         
Διαμονή Σόφια:  
Sofia Balkan Hotel     -120 ευρώ                                 http://www.sofiabalkan.com/           

http://www.centralhotel.ro/
http://hrez.com/a256797/index.htm?lbl=gglen&gclid=CjwKCAjwrO_MBRBxEiwAYJnDLC1Z682YotGjHEWkXQxuonydZlu-tJpxL5Q6cEp2%20QzaJILSRGBQThoCI84QAvD_BwE
http://hrez.com/a256797/index.htm?lbl=gglen&gclid=CjwKCAjwrO_MBRBxEiwAYJnDLC1Z682YotGjHEWkXQxuonydZlu-tJpxL5Q6cEp2%20QzaJILSRGBQThoCI84QAvD_BwE
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