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Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της

Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία

 

Αγαπητοί επιχειρηματίες,

Η μεγάλη επιτυχία της Ημερίδας - Παρουσίασης

για τις Επενδυτικές & Επιχειρηματικές ευκαιρίες

στην Κένυα  που πραγματοποιήθηκε στο

Υπουργείο Εξωτερικών, με τη συμμετοχή 150

επιχειρηματιών , και την παρουσία του

Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Αθανασίου Σκορδά,

επικεφαλής της αποστολής, του Γενικού

Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του

ΥΠΕΞ κ. Παναγιώτη Μίχαλου, ο οποίος θα

συμμετάσχει στην αποστολή από πλευράς

Υπουργείου Εξωτερικών, του Προϊστάμενου της

Β Γενικής  Διεύθυνσης του ΥΠΕΞ, Πρέσβυ κ.

Μιχαήλ Χρηστίδη και άλλων υπηρεσιακών

παραγόντων, συνοδεύεται από τη συμμετοχή 30

εταιρειών (μέχρι σήμερα) στην αποστολή.

Τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον,

όπως διαπιστώθηκε στην Ημερίδα:

Κόστος
Συμμετοχής:

Ενημερωθείτε για το

κόστος συμμετοχής

καθώς και τις υπηρεσίες

που παρέχονται. 

Δηλώστε
Συμμετοχή Κατεβάστε

τη σχετική φόρμα και

εξασφαλίστε τη

συμμετοχή σας στη

πρώτη συνάντηση

Ελληνικών και

Κενυάτικων εταιρειών

στο Ναϊρόμπι. Αριθμός

θέσεων περιορισμένος. 
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Τεχνολογίας, Εκπαίδευσης,

Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,

Τουρισμού, Εστίασης και

Ζαχαροπλαστικής,

Διαχείρισης απορριμάτων, αστικών και

βιομηχανικών κατασκευών, έργα

υποδομών,

Βιομηχανίας,παραγωγή γυψοσανίδων,

αγροτικής παραγωγής (ηλιέλαιο, γιαούρτι,

γάλα τυρί, κρέας, φρούτα κ.ά.),

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, διαφήμισης

και δημοσίων σχέσεων,

Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή,

αιολική, γεωθερμική, βιοκαυσίμων),

ορυκτών,

Εξαγωγές γεωργικών προϊόντων,

μηχανολογικού εξοπλισμού, γεωργικών

μηχανών, μηχανημάτων δημοσίων και

ιδιωτικών έργων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι ανακοινώσεις

των αξιωματούχων της Κένυας:

Κυβερνητική απόφαση για κατασκευή

200.000 νέων κατοικιών ετήσια.

Η εγχώρια παραγόμενη ενέργεια

αντιπροσωπεύει το 15% της ζήτησης.

Η πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα

επιτυγχάνεται άμεσα, αρκεί η μελέτη

σκοπιμότητας να αποδεικνύει βιωσιμότητα

της επένδυσης.

Η φορολογία (0% τα πρώτα 10 έτη, 25%

για τα επόμενα έτη), είναι ιδιαίτερα

ελκυστική και σταθερή τα 10 τελευταία έτη,

προβλέπεται δε η αναθεώρησή της προς

όφελος των επενδύσεων.

Ταχύτατες αντιγραφειοκρατικές διαδικασίες

για την απόκτηση αδειών λειτουργίας.

Αναπτυσσόμενη αγορά 40.000.000 νέων

καταναλωτών και πύλη για μια ευρύτερη

ζώνη ελεύθερων συναλλαγών

400.000.000 κατοίκων, με ετήσιο ρυθμό

ανάπτυξης του ΑΕΠ πάνω από 6%.

Στη σχετική ιστοσελίδα μπορείτε να

ενημερωθείτε για τη δήλωση συμμετοχής.

Γίνετε χορηγοί 
Στηρίξτε την Αποστολή,

επιλέγοντας ένα από τα

χορηγικά πακέτα που

σας προτείνουμε

και απολαύστε μοναδικά

προνόμια. 

Στείλτε μας το
αίτημά σας
Ρωτήστε μας για ό,τι θα

θέλατε να γνωρίζετε για

την αποστολή.

Μάθετε
περισσότερα

Μπείτε στην ιστοσελίδα

μας για να ενημερωθείτε

για νέα και άρθρα

σχετικά με την Κένυα.

 

Οι επενδυτικές &
Επιχειρηματικές
Ευκαιρίες στην
Κένυα
(Παρουσίαση)
 

 

Ημερίδα για τις
Επενδυτικές &
Επιχειρηματικές
Ευκαιρίες στην
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Δυστυχώς οι θέσεις είναι περιορισμένες και για

την καλλίτερη προετοιμασία των Β2Β επαφών

σας απαιτείται, εφ’ όσον επιθυμείτε να

συμμετέχετε, την ταχύτατη αποστολή του προφίλ

της επιχείρηση και του/της επιχειρηματία, στη

διεύθυνση trademission@kenyagreece.com,

καθώς και την περιγραφή των επαφών που

αναμένετε. Επιπρόσθετα τα προκρατημένα

αεροπορικά εισιτήρια και τα δωμάτια των

ξενοδοχείων με τις ειδικές τιμές είναι

περιορισμένα και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά

προτεραιότητας.

Το Προξενείο της της Δημοκρατίας της

Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία εκφράζει

τις ευχαριστίες του σε όσους έχουν συμβάλλει

στην επιτυχία της Ημερίδας και της Αποστολής.

 

Με εκτίμηση

Βίκυ Πανταζοπούλου

Πρόξενος ε.τ.

της Δημοκρατίας της Κένυας

στην Ελληνική Δημοκρατία

 

Κένυα
(Συμπεράσματα)

 

Είπαν... (Ομιλίες
από την Ημερίδα
της Κένυας)

Οργανωτική Επιτροπή
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Με την υποστήριξη

Ενημερωθείτε
για την
Αποστολή

Γιατί να
συμμετέχετε

Συχνές
Ερωτήσεις

Copyright © 2013 Consulate of the Republic of Kenya in the Hellenic Republic, All rights reserved. 

unsubscribe from this l ist    update subscription preferences  

Copyright © 2013 Consulate of the Republic of Kenya in the Hellenic Republic, All rights reserved. 

unsubscribe from this l ist    update subscription preferences  

http://trademission.kenyagreece.com/blog/2012/11/24/%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%AD%CE%BD/
http://trademission.kenyagreece.com/blog/2012/11/24/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87/
http://trademission.kenyagreece.com/blog/2012/11/24/%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%85%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AE-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA/
http://trademission.kenyagreece.com/blog/2012/11/24/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF-%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF/
http://trademission.kenyagreece.com/blog/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA/
http://trademission.kenyagreece.com/blog/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B9/
http://trademission.kenyagreece.com/blog/2012/11/30/%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
http://trademission.kenyagreece.com/blog/%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
http://trademission.kenyagreece.com/blog/2012/09/16/%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9/
http://trademission.kenyagreece.com/blog/%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9/
http://trademission.kenyagreece.com/blog/%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9/
http://trademission.kenyagreece.com/blog/2012/09/16/%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B1/
http://trademission.kenyagreece.com/blog/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://kenyagreece.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=42a0c0ecb7b58bf50856a21bd&id=0e8c1778fb&e=652649973d&c=3c8c11846f
http://kenyagreece.us5.list-manage1.com/profile?u=42a0c0ecb7b58bf50856a21bd&id=0e8c1778fb&e=652649973d
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=42a0c0ecb7b58bf50856a21bd&afl=1
http://kenyagreece.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=42a0c0ecb7b58bf50856a21bd&id=0e8c1778fb&e=652649973d&c=3c8c11846f
http://kenyagreece.us5.list-manage1.com/profile?u=42a0c0ecb7b58bf50856a21bd&id=0e8c1778fb&e=652649973d


1/8/13 Πληροφορί ες γι α τη συμμετοχή σας στην αποστολή στην Κένυα

us5.campaign-archive2.com/?u=42a0c0ecb7b58bf50856a21bd&id=3c8c11846f&e=652649973d 5/5

http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=42a0c0ecb7b58bf50856a21bd&afl=1

