
 
        
 
 
 
 
 
Ελληνική Δημοκρατία - Greek Republic 

Επιμελητήριο Χανίων - Chania Chamber of Commerce and Industry 

 
Houston – ΗΠΑ Ιούνιος 2016    

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2Β  ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΠΟΤΩΝ  ΜΕ  ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ-ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΥΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ 

 
Το Επιμελητήριο Χανίων στο πλαίσιο των προσπαθειών του για  ενημέρωση και προβολή των τοπικών 

αγροτοδιατροφικών προϊόντων στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής  και σε 

συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, διοργανώνει αποστολή, με 

στοχευόμενες συναντήσεις  Β2Β Κρητικών Εταιριών Τροφίμων Ποτών με αγοραστές – Χονδρεμπόρους 

–Διανομείς. 

Η ελληνική αντιπροσωπεία Β2Β Επιχειρηματική αποστολή στο  Deli Bakery - Expo ( 2016 IDDBA  ) θα 

πραγματοποιηθεί στις 4 με 9 Ιούνιου 2016, στο Χιούστον, Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής. 
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καθώς και υλικό από την επιχειρηματική 

αποστολή του 2015 μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο http://www.amcham.gr/tradeusa-food-and-

beverages-registration-form/.  
Για τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε εξαγωγές και να βρούνε αντιπροσώπους , 

διανομείς, χονδρεμπόρους θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας στην 

συγκεκριμένη αγορά τροφίμων & δίκτυα, μιλώντας με τους πλέον κατάλληλους εκπροσώπους, 

προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία και το αποτέλεσμα αυτής της επιχειρηματικής αποστολής. 

Η διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων θα γίνει υπό την αιγίδα του Επιμελητήριου το οποίο και 
θα επιδοτήσει τη συμμετοχή των επιχειρηματιών.  

Οι Κρητικές παραγωγικές εταιρείες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα καταγραφούν και θα γίνει 

προέγκριση συμμετοχής, βάσει προιοντικού ενδιαφέροντος. Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας 

με την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής.   

Σε κάθε ομάδα παραγωγών μπορούν να υπάρχουν  4-5 ομοειδείς συμμετοχές. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν ηλεκτρονικά συμμετοχή στο e-mail:  epimel@chania-cci.gr ή 

epixeirin@chania-cci.gr . 

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης 

και την κ. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη στα τηλέφωνα 28210 52329 εσωτ. 4 καθημερινά 10:00-13:00 μ.μ.  

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4  73132 - ΧΑΝΙΑ           ΤΗΛ. 28210-52329,45349          FAX.28210-28307 
http//:www.chania-cci.gr,  e-mail: epimel@chania-cci.gr 
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Ελληνική Δημοκρατία - Greek Republic 
Επιμελητήριο Χανίων - Chania Chamber of Commerce and Industry 

 

Αίτηση ενδιαφέροντος - Application of interest 
Β2Β HOUSTON 2016 

ΕΒΕΧ  2  Νοεμβρίου 2015  

ΑΦΜ: 
TIN:  

 

  
Επιχείρηση – Διακριτικός τίτλος  
Distinctive Title: 
 

 

 

Νόμιμος εκπρόσωπος: 

Legal Representative: 

 

 

Υπεύθυνος  
επικοινωνίας : 

 

 

Κινητό επικοινωνίας:  
Mobile: 
 

 

Τηλέφωνο:  
telephone number: 
 

 

Φαξ : 
Fax: 

 

e-mal:  

Κλάδος : 
Type of business: 
 

 

 

Προϊόντα / Υπηρεσίες : 
Products / Services: 

 

 
Το Επιμελητήριο Χανιών καλεί τα μέλη του, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 

παραγωγής τροφίμων και  ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, μπορούν να δηλώσουν 

συμμετοχή στο email: epimel@chania-cci.gr  epixeirin@chania-cci.gr και τηλέφωνο 28210-

52329  (εσωτ. 4)  κ. Ματαλιωτάκη έως και την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016. 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4  73132 - ΧΑΝΙΑ           ΤΗΛ. 28210-52329,45349          FAX.28210-28307 
http//:www.chania-cci.gr,  e-mail: epimel@chania-cci.gr 
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Team TradeUSA 

 
 

Αγαπητά μέλη και φίλοι,   
  
Το Τμήμα TradeUSA του Ελληνο-Αμερικανικού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου διοργανώνει 
επιχειρηματική αποστολή με αφορμή την 2016 
International Dairy-Deli-Bakery Expo (2016 
IDDBA Show) περίπτερο  στις 4 – 9 Ιουνίου 2016 
στο Χιούστον, ΗΠΑ.  
  
Η αποστολή αυτή θα αφορά εταιρίες που 
δραστηριοποιούνται στον Κλάδο Τροφίμων & 
Ποτών και συγκεκριμένα εταιρίες που στοχεύουν 
στoν τομέα “Food Service” των Super Markets 
κυρίως στους τομείς των Γαλακτοκομικών, 
Delicatessen και Αρτοσκευασμάτων.  
  

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καθώς και υλικό από την 
επιχειρηματική αποστολή του 2015 μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο 
http://www.amcham.gr/tradeusa-food-and-beverages-registration-form/.  
  
  
Στόχος του Τμήματος TradeUSA είναι η ομάδα που θα δημιουργηθεί (περίπου 10 
εταιρίες) να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της αποστολής. 
Σημειώστε πως με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά σας θα 
ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:   
  

1. Αποστολή & Αποδοχή οικονομικής προσφοράς προκαταβάλλοντας το 40% 
του κόστους. 
  

2. Παρουσίαση της Εταιρία σας στην ομάδα του Επιμελητηρίου στις ΗΠΑ για την 
οργάνωση των εξατομικευμένων B2B συναντήσεων που μας έχετε υπόδειξη 
  

3. Συνάντηση των μελών της Επιχειρηματικής Αποστολής στο πλαίσιο 
προετοιμασίας. 
  

4. Με το πέρας της οργάνωσης των B2B συναντήσεων και εντός του χρονικού 
περιθωρίου όπου θα υπάρξει σχετική ενημέρωση, θα πρέπει να προχωρήσετε 
στην οικονομική  εξόφληση της συμμετοχής σας (υπόλοιπο 60%). Έχετε το 
δικαίωμα να ακυρώσετε για οποιοδήποτε λόγο τη συμμετοχή σας με έγγραφη 
και εμπρόθεσμη επιστολή σας προς το Επιμελητήριο. Σε αυτή την περίπτωση 
(έγγραφης και εμπρόθεσμης ακύρωσης) το Επιμελητήριο είναι υποχρεωμένο 
να σας επιστρέψει το ποσό που έχετε καταβάλει μέχρι το δοθέν χρονικό 
περιθώριο.  

  
Η ομάδα του TradeUSA είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω 
πληροφόρηση. 
 

http://www.amcham.gr/tradeusa-food-and-beverages-registration-form/
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Κόστος Επιχειρηματικής αποστολής Houston ΗΠΑ 2016  
 
 
Τρόποι συμμετοχής είναι 2  
 

• Μόνο επισκέπτης με κόστος συμμετοχής 1950€  και κόστος μεταφοράς και 
διαμονής γύρο στα 2200€ (4500€) περίπου  

Αυτή η συμμετοχή  περιλαμβάνει  
o την επίσκεψη, την έρευνα αγοράς, 
o  Β2Β Συναντήσεις,  
o συμμετοχή σε σεμινάρια,  
o συμμέτοχη στο εκθετήριο του επιμελητηρίου  

 
 

• Συμμετοχή με περίπτερο όπου για περίπτερο  
o 6.45τμ έχει κόστος 3.200 - 3.400 € με βασικό εξοπλισμό με δικαίωμα 

συμμετοχής ενός εκπροσώπου και κόστος μεταφοράς και διαμονής 
γύρο στα 2200€  (5.500€)περίπου  
 

o 12.9 τμ έχει κόστος 6.100- 6400€ με βασικό εξοπλισμό με δικαίωμα 
συμμετοχής 2 εκπροσώπων και κόστος μεταφοράς και διαμονής γύρο 
στα 2200€ (8.500€) περίπου  
 

o 19.4τμ – 9.000-9400€ με βασικό εξοπλισμό με δικαίωμα συμμετοχής 4 
εκπροσώπων και κόστος μεταφοράς και διαμονής γύρο στα 2200€ ( 
11.500€) περίπου  

Αυτή η συμμετοχή  περιλαμβάνει επίσης  
o την επίσκεψη, την έρευνα αγοράς, 
o  Β2Β Συναντήσεις,  
o συμμετοχή σε σεμινάρια,  
o συμμέτοχη στο εκθετήριο του επιμελητηρίου  

 
Στα παραπάνω προστίθεται και μια συνδρομή σε σύνδεσμο Αμερικής 450€   
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