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 ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: 

     «Προωθώντας Ελληνικά προϊόντα στην ρωσική αγορά: Τρόφιμα 
-Ποτά» 

  
                                                             25-26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 

                  ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 

  

                                                                                            

                                                                                                         
                                                      

  
Έως τις 20 Ιανουαρίου 2014 οι δηλώσεις συμμετοχής για το 3ο Ελληνορωσικό 

Εξαγωγικό Συμπόσιο: «Προωθώντας Ελληνικά προϊόντα στην ρωσική αγορά». 

Το Συμπόσιο που θα λάβει χώρα στις 25 – 26 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο 

Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Ξιφασκίας πραγματοποιείται παράλληλα με την 

έκθεση «ΕΞΠΟΤΡΟΦ-2014», μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις για τις 

εταιρίες και τους επαγγελματίες του κλάδου των τροφίμων – ποτών. 

  
Εκπρόσωποι θεσμικών Φορέων της Ρωσίας καλούνται να υποδείξουν τα πρώτα 

στάδια μιας στρατηγικής προσέγγισης της αγοράς της Ρωσίας και να 

αποσαφηνίσουν τα πλέον καίρια ζητήματα των πιστοποιήσεων, των τελωνειακών 

διαδικασιών, των τραπεζικών διαδικασιών, logistics κ.α. 

  

Παρουσιάζοντας τις ιδιαιτερότητες της Ρωσικής αγοράς, χονδρέμποροι – 

εισαγωγείς της ρωσικής αποστολής θα προβούν σε περιορισμένο αριθμό 

στοχευμένων επιχειρηματικών συναντήσεων τύπου Β2Β με τις ελληνικές 

επιχειρήσεις για την αναζήτηση  κοινού ενδιαφέροντος και της επισφράγισης 

δυνητικών συνεργασιών. 

Τα Β2Β ραντεβού καθορίζονται βάσει του ενδιαφέροντος των Ρώσων και είναι 

minimum 4 ανά κάθε ελληνική επιχείρηση. 

  

Ενδεικτικά πεδία ενδιαφέροντος της ρωσικής αποστολής αναφέρονται τα εξής: 

  Μέλι 

  Ταχίνι 

  Χαλβάς 



  Μαστίχα 

  Ελιές 

  Ελαιόλαδο 

  Φρούτα / Αποξηραμένα φρούτα / Κομπόστες 

  Φέτα 

  Κατεψυγμένες πίτες και άλλα προϊόντα βαθιάς κατάψυξης 

  Μαρμελάδες 

  Χαρουπόμελο και σιρόπι από χαρούπι 

  Κονσέρβες λαχανικών και κομπόστες φρούτων 

  Κονσέρβες ψαριού 

  Σάλτσες 

  Πατέ 

  Προϊόντα ζαχαροπλαστικής  

  Ξηροί Καρποί 

  Κρασί (Ξηρό , Ημίγλυκο) 

Οι συμμετοχές της ρωσικής αποστολής και τα πεδία ενδιαφέροντος 

εμπλουτίζονται συνεχώς και θα κοινοποιούνται. Επισυνάπτεται λίστα με τις έως 

σήμερα συμμετοχές από την Ρωσική πλευρά. 

  

Για διευκρινήσεις και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με το 

Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο στα τηλ. 210 69 81 127, 211 700 7043 ή 

στα e-mail: secretary@hrcc.gr, office@hrcc.gr. 

  

  Η Έκθεση «ΕΞΠΟΤΡΟΦ-2014» θα διαρκέσει από 24 έως και 27 
Ιανουαρίου 2014 και θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό κέντρο 
Ξιφασκίας στην Αθήνα. Για διευκρινήσεις και δηλώσεις συμμετοχής στην 
Έκθεση επικοινωνήστε με την οργανωτική επιτροπή της  «ΕΞΠΟΤΡΟΦ-
2014» στο τηλ.210 96 101 35 ή στα e-mail: info@trofima-pota.gr.    

Το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο έχει εξασφαλίσει για τα μέλη 
του  προνομιακούς όρους συμμετοχής στην  Έκθεση. 
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