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Η μεγάλη διεθνής εταιρεία ExpoGroup διοργανώνει εμπορικές εκθέσεις με 

παγκόσμια εμβέλεια και αναγνώριση σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Ανάμεσά 

τους συγκαταλέγεται και η Κένυα στην οποία η ExpoGroup διοργανώνει κατ’ έτος με 

επιτυχία τις πιο μεγάλες διεθνείς εμπορικές θεματικές εκθέσεις στη χώρα.  

Το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία 

δραστηριοποιείται συνεχώς με στόχο τη διευκόλυνση των Ελλήνων  παραγωγών και 

επιχειρηματιών να εισέλθουν στη μεγάλη και ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της 

Κένυας και της Κοινότητας Χωρών Ανατολικής Αφρικής, γενικότερα. Στο πλαίσιο 

αυτό σας προτείνουμε όπως εξετάσετε την περίπτωση συμμετοχής στις εκθέσεις του 

Σεπτεμβρίου 2018 του Επιμελητηρίου σας, το περίπτερο του οποίου θα μπορούσε να 

παρέχει φιλοξενία σε ενδιαφερόμενα μέλη του.   

Πιο συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο διοργανώνονται στο Ναϊρόμπι, 

πρωτεύουσα της Κένυας, οι εξής εκθέσεις:  

1. H 21η FoodAgro, διεθνής εμπορική έκθεση τροφίμων, φιλοξενίας και

γεωργίας.

2. Η 21η PPPExpo, διεθνής εμπορική έκθεση πλαστικών, εκτυπωτικών υλικών

και υλικών συσκευασίας.

3. Η 21η MedExpo, μαζί με την 3η DentExpo, διεθνείς εμπορικές εκθέσεις

ιατρικών προϊόντων, προϊόντων υγιεινής & προϊόντων οδοντιατρικής.

4. Η 21η ΚΙΤΕExpo, διεθνής πολυκλαδική εμπορική έκθεση.
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Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι με βάση τα ισχύοντα στην Κένυα, η 

συμμετοχή στις εκθέσεις εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις ένα πρώτο καθοριστικό βήμα 

ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική είσοδός τους στην αγορά της χώρας.  

 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, 

Είμαστε στη διάθεσή σας για παροχή περεταίρω πληροφοριών. 

 

 

Με εκτίμηση 

 

 
 

Βίκυ Πανταζοπούλου 

Πρόξενος ε.τ. της Δημοκρατίας της Κένυας  

στην Ελληνική Δημοκρατία 
 

 

ΥΓ- Ακολουθεί η πρώτη ανακοίνωση με σχετικό ενημερωτικό υλικό. 



 
Honorary Consulate of the Republic of Kenya  

in the Hellenic Republic 

126 Solonos str.  106 81 Athens  Hellenic Republic 

  (+030) 210-38.39.259    (+030) 210-38.05.113    info@kenyagreece.com 

  http://www.kenyagreece.com 

 

 



 
Honorary Consulate of the Republic of Kenya  

in the Hellenic Republic 

126 Solonos str.  106 81 Athens  Hellenic Republic 

  (+030) 210-38.39.259    (+030) 210-38.05.113    info@kenyagreece.com 

  http://www.kenyagreece.com 

 

 



 
Honorary Consulate of the Republic of Kenya  

in the Hellenic Republic 

126 Solonos str.  106 81 Athens  Hellenic Republic 

  (+030) 210-38.39.259    (+030) 210-38.05.113    info@kenyagreece.com 

  http://www.kenyagreece.com 

 

 



 
Honorary Consulate of the Republic of Kenya  

in the Hellenic Republic 

126 Solonos str.  106 81 Athens  Hellenic Republic 

  (+030) 210-38.39.259    (+030) 210-38.05.113    info@kenyagreece.com 

  http://www.kenyagreece.com 

 

 



 
Honorary Consulate of the Republic of Kenya  

in the Hellenic Republic 

126 Solonos str.  106 81 Athens  Hellenic Republic 

  (+030) 210-38.39.259    (+030) 210-38.05.113    info@kenyagreece.com 

  http://www.kenyagreece.com 

 

 


