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        61231 Bad Nauheim 

 

        Bad Nauheim, 04.08.2013 

 

 

Θέκα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ / GREEK WEEK /GRIECHISCHE WOCHE  

               Roadshow / Hellas on Tour ´13  

                  “Greece, Αlways Τhe Right Choice“ 

 

Κπξίεο, θύξηνη, 

Με ζηόρν ηελ θαηαγξαθή, πξνώζεζε θαη αλάδεημε ηωλ πξνϊόληωλ / ππεξεζηώλ ηεο ρώξαο 

καο  θαζώο θαη ηε βειηίωζε ηεο εκπνξεπζηκόηεηάο ηνπο, κε παξάιιειε παξνπζίαζε 

ειιεληθώλ επηρεηξήζεωλ πνπ πξνζθέξνπλ ειιεληθά πξνϊόληα θαη ππεξεζίεο, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013  ε 1ε ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ ππό ηελ κνξθή  

πεξηνδεύνπζαο έθζεζεο ζε δηαθνξεηηθέο γεξκαλόθωλεο πόιεηο ηεο Κεληξηθήο Δπξώπεο.  

Τε δηνξγάλωζε έρεη αλαιάβεη ε Meandros Consulting (θνο Βαζίιεο Χξηζηνδνπιάηνο) θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηεο πνπ ζηόρν έρνπλ ηελ  δηνξγάλωζε  θαη πξαγκαηνπνίεζε ηεο έθζεζεο απηήο 

κία θνξά ηνλ ρξόλν ζηηο αγνξέο ηεο Κεληξηθήο Δπξώπεο 

Οη βαζηθνί  ζηόρνη ηεο έθζεζεο είλαη : 

1. Ζ αλάδεημε θαη ε πξνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ηόπνπ καο. 

2. Ζ εμωζηξέθεηα θαη εμαγωγή ειιεληθώλ πξνϊόληωλ ζηελ ελδνθνηλνηηθή αγνξά. 

3. Ζ ηόλωζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο 

4. Ζ αύμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη ε πξνβνιή  ηνπ ηνπξηζηηθνύ καο πξνϊόληνο 

5. Ζ παξνπζίαζε θαηλνηνκηώλ ζηνλ ρώξν ηωλ ειεθηξνληθώλ κέζωλ, Made in Greece 

6. Ζ γλωξηκία θαη ε επηθνηλωλία  επηρεηξεκαηηώλ ηωλ πξναλαθεξζεηζώλ ρωξώλ  κε 

ζηόρν ηελ ζπλέξγεηα δξάζεωλ. 

 

Δπηδίωμή καο είλαη  λα δώζνπκε έκπξαθηα ηελ ζωζηή θαη ηαπηόρξνλα απνηειεζκαηηθή 

απάληεζε ηεο δεκηνπξγηθήο θαη παξαγωγηθήο Διιάδαο. Απηήο πνπ δεκηνπξγεί θαη 

αληαγωλίδεηαη, κε πξάμεηο θαη ζπγθεθξηκκέλεο πξνηάζεηο γηα αλάπηπμε θαη επεκεξία ζηελ 

Δπξώπε.  

Ζ Meandros Consulting, αλαιακβάλνληαο  ηελ πξωηνβνπιία ηεο δηνξγάλωζεο θαη  ηνπ 

ζπληνληζκνύ απηώλ ηωλ εθδειώζεωλ  θαιεί όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο επηρεηξεκαηίεο θαη 

θνξείο, π.ρ. Πξεζβείεο, Πξνμελία, Δπηκειεηήξηα θαη ηδηώηεο, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ή 

επηζπκνύλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ εμαγωγηθά, γηα ζπκκεηνρή θαη ζηήξημε, πξνθεηκέλνπ λα 

επνδωζεί ε πξνζπάζεηα ηόλωζεο ηεο εμωζηξέθεηαο ηωλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεωλ. 

Ζ αξρή ηωλ εθδειώζεωλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο πόιεηο Φξαλθθνύξηε / ΜάΪλ (Γεξκαλία), 

Βηέλλε ή Σάιηζκπνπξγθ (Απζηξία) θαη Επξίρε (Διβεηία) από ηηο 06.11. έωο 10.11.2013.  



Πην ζπγθεθξηκέλα :  

06.11.2013 Φξαλθθνύξηε / Γεξκαλία 

08.11.2013 Βηέλλε / Απζηξία 

10.11.2013 Επξίρε / Διβεηία 

Σύληνκα ζα δηεπθξηληζηεί ζε πνηά πόιε ηεο Απζηξίαο ζα δηεμαρζεί ε έθζεζε  θαη ζα 

νξηζηηθνπνηεζνύλ νη αθξηβείο  ρώξνη δηεμαγωγήο ηωλ εθδειώζεωλ αλα πόιε. 

Τν πξόγξακκα ζε θάζε πόιε πξνβιέπεη ηα εμήο: 

1. 9:00 – 13:00 

2. Δπηρεηξεκαηηθό Σπλέδξην,  

Πηζαλά Θεκαηα:  

 Τνπξηζκόο (π.ρ. Θαιαζζνζεξαπίεο, Ηαηξηθόο Τνπξηζκόο, θιπ.) 

 Αθίλεηα Αθίλεηα θαη επελδπηηθέο επθαηξίεο 

 Καηλνηνκίεο ζηνλ ρώξν ηνπ δηαδπθηίνπ από ειιεληθέο εηαηξείεο 

 Δλέξγεηα θαη Αλαλεώζηκεο Πεγέο 

 Πεξηβαιινληηθή Φξνληίδα θαη Γηαρείξεζε Απνξξηκκάηωλ 

 Καηαλαιωηηθά Πξνϊόληα, π.ρ.Τξόθηκα & Πνηά, Καιιπληηθά 

 

3. 13:00 -14:00 

Γηάιεηκκα 

 

4. 14:00 – 18:00  

Σπκπόζην / Έθζεζε, Β2Β  

 

5. 18:00 – 21:00 

Σπκπόζην /Έθζεζε, Β2Β & B2C 

 

Παξάιιεια ζθνπεύνπκε ζηηο πόιεηο όπνπ ζα παξεπξεζνύκε, λα ζπληνλίζνπκε 

πνιηηηζηηθέο & θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο, κε ηνπο ηνπηθνύο ειιεληθνύο θνξείο, νη 

νπνίεο ζα πιαηζηνύλνπλ ηελ παξνπζία καο. 

 

Σηηο εθδειώζεηο ζα πξνζθιεζνύλ,  κέζω ηωλ ηνπηθώλ επηκειεηεξίωλ, επηρεηξεκαηίεο 

ζρεηηθνί κε ηελ ζεκαηνινγία πνπ πξνηείλεηαη παξαπάλω, θαζώο θαη έκπνξνη, 

επαγγεικαηίεο θαη ηδηώηεο κε ελδηαθέξνλ ζηα ειιεληθά επηρεηξεκαηηθά ζέκαηα θαη 

πξνϊόληα. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη γηα δήιωζε ζπκκεηνρήο παξαθαιώ όπωο 

απνζηείιεηε ζρεηηθό κύλεκα ζην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: 

vc@meandros-consulting.com 

 

Σηελ δηάζεζή ζαο. 

 

Με εθηίκεζε 

 

Βαζίιεο Χξηζηνδνπιάηνο 

mailto:info@ariston-fine-food.com


www.meandros-consulting.com 

 

http://www.meandros-consulting.com/

