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ΔΛΛΖΝΟΚΗΝΔΕΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ - ΔΒ Δπηρεηξεκατηθό πκβνύιην Γ ηεζλώλ Γξάσεωλ - ΔΒΔ - ΔΒΔΘ 

τνρεπκέλε επηρεηξεκατηθή απνστνιή στελ Κίλα γηα τελ επί τνπ πξαθτένπ πξνώζεσε τεο εμωστξέυεηαο τωλ 

ειιεληθώλ επηρεηξήσεωλ θαη τελ επαυή τνπο κε τελ θηλεδηθή αγνξά 

 

Τν Διιελνθηλεδηθό Δπηκειεηήξην* ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΒ Δπηρεηξεκαηηθό πκβνύιην Γηεζλώλ Γξάζεωλ, ηνλ 

ύλδεζκν Δμαγωγέωλ Βνξείνπ Διιάδαο θαη ην Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο σο 

ζεζκηθνί επηρεηξεκαηηθνί θνξείο πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηζθέξνπλ κε πξαθηηθό ηξόπν ζηελ εμσζηξέθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ-

κειώλ ηνπο ζπλδηνξγαλώλνπλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζην Υνλγθ Κνλγθ, ηελ Καληόλα, ηε αγθάε θαη ην Πεθίλν, ζηηο 

17-24 Μαΐόπ 2014, κία από ηε ζεηξά ησλ από θνηλνύ δξάζεώλ ηνπο, γηα ηελ πξνώζεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθώλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηελ αγνξά ηεο 

Κίλαο θαη ηε κείσζε ηνπ αξλεηηθνύ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ εηο βάξνο ηεο Ειιάδαο. 

Σε ζπλέρεηα ζρεηηθώλ ελεκεξσηηθώλ εκεξίδσλ - ζεκηλαξίσλ πξνο ηνπο Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο, πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ νη 

πξναλαθεξόκελνη θνξείο ηνλ Ιαλνπάξην ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε νη νπνίεο αλέδεημαλ ηηο κεγάιεο δπλαηόηεηεο πξόζθνξεο 

δξαζηεξηόηεηαο ηόζν ζηελ αγνξά ηνπ Φνλγθ Κνλγθ πνπ απνηειεί ζεκαληηθό θέληξν δηεζλνύο εκπνξίνπ ζηελ Αζία, όζν θαη 

ηελ αραλή θηλεδηθή αγνξά ησλ 1,3 δηο. θαηαλαισηώλ ε επηρεηξεκαηηθή απηή απνζηνιή* έξρεηαη λα δώζεη ηελ επθαηξία ζε 

εμσζηξεθείο εηαηξίεο λα έρνπλ απεπζείαο επαθέο θαη ζπδεηήζεηο κε θηλεδηθέο εηαηξείεο ώζηε λα επηδηώμνπλ ζπκθσλίεο γηα 

εμαγσγέο ή λα δηεξεπλήζνπλ δπλαηόηεηεο joint-ventures κε ηνπηθνύο εηαίξνπο. 

Οη επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ Ειιήλσλ επηρεηξεκαηηώλ κε ηνπο Κηλέδνπο επηρεηξεκαηίεο δηνξγαλώλνληαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ειιεληθό Πξνμελείν ζην Φνλγθ Κνλγθ θαη ηα Γξαθεία ΟΕΥ ζε Σαγθάε θαη Πεθίλν, θαζώο θαη κε ηα 

Επηκειεηήξηα Hong Kong Chamber θαη China Council for Promotion of Trade and Investment. 

• Γηα ιόγνπο απντειεσκατηθήο νξγάλωσεο ζα τεξεζεί απστεξή σεηξά πξντεξαηότεταο 

Τπεύζπλε Τπεξεζίαο Σύπνπ, Πιεξνθνξηώλ & Γεκνζίωλ ρέζεωλ Διιελνθηλεδηθνύ Δπηκειεηεξίνπ θα 

ηακαηίλα Μάξθνπ, δεκνζηνγξάθνο, Σει. 6932 900255 Skype: stamatinl2, e mail: 

staniatinamarkou^yahoo.gr. stamatina.markou@gmail.com 
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Τν ΔΛΛΖΝΟΚΗΝΔΕΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ (ΔΚΔΒΔ) είλαη 

ζεζκηθόο, κε θπβεξλεηηθόο, κε θεξδνζθνπηθόο Οξγαληζκόο γηα Ειιεληθέο θαη Κηλεδηθέο επηρεηξήζεηο 

(λνκηθά ή θπζηθά πξόζσπα), πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο αγνξέο ηεο Κίλαο ή ηεο Ειιάδαο, αληίζηνηρα. 

■ Ιδξύζεθε ην 1995. 

■ Είλαη αλαγλσξηζκέλν κε Πξνεδξηθό Δηάηαγκα (576/27-7-95). 

■ Είλαη εγθεθξηκέλν από ην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ θαη ην Υπνπξγείν Εμσηεξηθώλ. 

■ Είλαη επξέσο απνδεθηό θαη ραίξεη πςειήο εθηίκεζεο από ηελ Ειιεληθή θαη Κηλεδηθή Κπβέξλεζε θαη 

ηνπο ζπλαθείο θπβεξλεηηθνύο Οξγαληζκνύο. 

■ Αξηζκεί πάλσ από 1300 κέιε. 

Απνστνιή 
Να ππνζηεξίδεη ελεξγά θαη ζπζηεκαηηθά ηελ πξνώζεζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ 

κεηαμύ Ειιάδαο θαη Κίλαο έηζη ώζηε, καθξνπξόζεζκα, λα γίλεη ε Κίλα έλαο από ηνπο θύξηνπο 

επηρεηξεκαηηθνύο θαη νηθνλνκηθνύο εηαίξνπο ηεο Ειιάδαο. 

τόγνη: 
■ Να ππνθηλήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ην δηκεξέο εκπόξην αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, ηηο επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο κεηαμύ Ειιάδαο θαη Κίλαο. 

■ Να πξνσζήζεη ην εκπνξηθό θαη επελδπηηθό πεξηβάιινλ ηεο Ειιάδαο ζηνλ Κηλεδηθό επηρεηξεκαηηθό 

θόζκν θαη ζηνπο Κηλέδνπο θπβεξλεηηθνύο θαη επηρεηξεκαηηθνύο εγέηεο. 

■ Να πξνζθέξεη πξαθηηθέο, επαγγεικαηηθέο θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο ππεξεζίεο ζε Ειιεληθνύο θαη 

Κηλεδηθνύο Οξγαληζκνύο, νη νπνίεο ζα ππνζηεξίμνπλ νπζηαζηηθά ηηο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο 

επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Κίλα θαη ηελ Ειιάδα, αληίζηνηρα. 

■ Να γίλεη ε θσλή θαη λα αληηπξνζσπεύζεη ηα ζπκθέξνληα ηεο Ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο 

ελώπηνλ ησλ Ειιεληθώλ θαη Κηλεδηθώλ Κπβεξλήζεσλ, κέζσ άκεζεο ζπλεγνξίαο, πξνζεγκέλσλ θαη 

επηκειώο ζπληαγκέλσλ εγγξάθσλ ηόζν επί γεληθώλ όζν θαη επί εηδηθώλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ 

Ειιελνθηλεδηθώλ ζρέζεσλ. 

Γξαστεξηότετεο: 
Τν Ειιελνθηλεδηθό Επηκειεηήξην, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερνύο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιεη λα δηαδξακαηίζεη 

θεληξηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ησ επηρεηξεκαηηθώλ θαη εκπνξηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ Ειιάδαο θαη Κίλαο, 

ζπζηεκαηηθά αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο ζην λα: 

■ Οξγαλώλεη επηρεηξεκαηηθέο θαη εκπνξηθέο απνζηνιέο, νη νπνίεο απνηεινύληαη από Έιιελεο 

επηρεηξεκαηίεο ζηελ έθζεζε ηεο Καληόλα δύν θόξεο αλά έηνο. 

■ Πξνζθαιεί θαη θηινμελεί πςειόβαζκεο Κηλεδηθέο θπβεξλεηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο ζηελ 

Ειιάδα, θαη ηηο ππνζηεξίδεη ζηελ αλάπηπμε επαθώλ θαη άκεζσλ ζπλαληήζεσλ κε αληίζηνηρνπο 

Ειιεληθνύο θνξείο. 

■ Υπνζηήξηδα θαη ζπκκεηέρεη ζε ζεκαληηθέο εθζέζεηο, επηρεηξεκαηηθά ζπλέδξηα, workshops θαη 

ζεκηλάξηα. 

■ Υπνζηεξίδεη ηε δεκνζίεπζε βηβιίσλ, πεξηνδηθώλ, newsletters θαη άιισλ δεκνζηεύζεσλ 

■ Αλαιακβάλεη δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο θαζνδεγνύκελν από ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ηηο 

δηαθαηλόκελεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο.
 

Τπεξεσίεο: 
■ Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ην νηθνλνκηθό, εκπνξηθό θαη ηερλνινγηθό πεξηβάιινλ Ειιάδαο 

θαη Κίλαο. 

■ Εληνπηζκόο αμηόπηζησλ ειιεληθώλ θαη θηλεδηθώλ επηρεηξήζεσλ - δπλεηηθώλ ζπλεξγαηώλ γηα 

θηλεδηθέο θαη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, αληίζηνηρα. 

■ Παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε ζηξαηεγηθέο επελδύζεσλ, επηρεηξεκαηηθέο 

πξαθηηθέο, ιεηηνπξγηθά ζέκαηα θαη θαλόλεο αγνξάο θαη εκπνξίνπ. 

■ Οξγάλσζε θαη ππνζηήξημε άκεζσλ ζπλαληήζεσλ κεηαμύ ειιεληθώλ θαη θηλεδηθώλ 

επηρεηξεκαηηθώλ Οξγαληζκώλ, θπβεξλεηηθώλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

■ Οξγάλσζε θαη ππνζηήξημε εκεξίδσλ, ζπλεδξίσλ, εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ. 

■  Δεκνζίεπζε βηβιίσλ, πεξηνδηθώλ, newsletters θαη ινηπώλ δεκνζηεύζεσλ. 

■  Λνηπέο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο (tailor made services).  
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΣΟΛΗ 17-24 ΜΑΙΟΤ 2014 ΥΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 19/5, 
ΚΑΝΣΟΝΑ 20/5, ΑΓΚΑΗ 21-22/5, ΠΔΚΙΝΟ 23/5 ΔΒ Δπηρεηξεκαηηθό 

πκβνύιην Γηεζλώλ Γξάζεωλ Διιελνθηλεδηθό Δπηκειεηήξην ύλδεζκνο 
Δμαγωγέωλ Βνξείνπ Διιάδαο Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην 

Θεζζαινλίθεο 

Πξόγξακκα 

άββαην 17/5 Αλαρώξεζε από Αζήλα 

Κπξηαθή 18/5 Άθημε ζην Υνλγθ Κνλγθ 

Γεπηέξα 19/5 πξωί: Δπηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο Β2Β ζην Υνλγθ 

Κνλγθ βξάδπ: κεηάβαζε κε ηξέλν ζηελ Καληόλα Σξίηε 20/5 πξωί: 

Δπηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο Β2Β ζηελ Καληόλα απόγεπκα: πηήζε γηα 

αγθάε Σεηάξηε 21/5 Δπηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο Β2Β ζηε αγθάε 

Πέκπηε 22/5 πξωί: πλέρεηα ζπλαληήζεωλ Β2Β 

απόγεπκα: πηήζε γηα Πεθίλν 

Παξαζθεπή 23/5 Δπηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο Β2Β ζην Πεθίλν 

άββαην 24/5 Αλαρώξεζε γηα Αζήλα 


