
 
 
Η Eurobank, ακολουθώντας με συνέπεια τη στρατηγική επιλογή της για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών 
επιχειρήσεων, προγραμματίζει μία ακόμη σημαντική Επιχειρηματική Αποστολή 
και Forum στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιχειρηματικών Συναντήσεων “ GO 
INTERNATIONAL”, στη Μόσχα στις 27 & 28 Μαΐου 2013. 
 
Η αποστολή τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και διοργανώνεται 
με τη συνεργασία των τριών κύριων εξαγωγικών φορέων της Ελλάδος, του 
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), του Πανελλήνιου Συνδέσμου 
Εξαγωγέων (ΠΣΕ), του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), καθώς και του ΣΕΒ 
σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών.  
 
Είναι η πέμπτη Επιχειρηματική Αποστολή εξαγωγικών επιχειρήσεων και αποτελεί 
συνέχεια των επιτυχημένων Αποστολών που πραγματοποιήθηκαν στο Βουκουρέστι 
το Φεβρουάριο 2010, στην Κύπρο το Φεβρουάριο 2011, στο Βελιγράδι τον 
Οκτώβριο 2011 και στο Βουκουρέστι τον Ιούνιο 2012, όπου συνολικά έχουν 
πραγματοποιηθεί πάνω από 4.000 συναντήσεις μεταξύ 250 ελληνικών και 500 
ξένων επιχειρήσεων. 
 
Η Αποστολή στη Μόσχα έχει ιδιαίτερη σημασία σε μία εποχή που οι οικονομικές και 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσίας συνεχίζουν την ανοδική 
τους πορεία αποτυπώνοντας τις άριστες σχέσεις των δύο χωρών σε εθνικό και 
οικονομικό επίπεδο, ενώ διαφαίνονται οι προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξή τους. 
 Στο πλαίσιο της επιτυχημένης στρατηγικής, που υλοποιήθηκε και μέσω των άλλων 
επιχειρηματικών αποστολών, θα υπάρχει ενεργοποίηση και του Γραφείου των 
Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στη Μόσχα.  
 
Η διοργάνωση υποστηρίζεται από το Ελληνορωσικό Επιμελητήριο ενώ 
σημαντικότατοι εμπορικοί και βιομηχανικοί φορείς της Ρωσίας, όπως το Ρωσικό 
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
της Μόσχας, η Opora Russia (φορέας με πάνω από 300.000 μέλη, μεσαίου 
μεγέθους εμπορικές επιχειρήσεις), η Delovaya Russia (φορέας που εκπροσωπεί τις 
μεγάλες και πολύ μεγάλες ρωσικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων) θα 
συνδράμουν την ελληνική επιχειρηματική αποστολή με την κινητοποίηση των 
μελών τους. 
 
Οι κλάδοι που θα εκπροσωπηθούν, είναι οι ακόλουθοι: 
 

•  Τρόφιμα – Ποτά 
•  Χημικά – Πλαστικά & Χρώματα 

•  Ένδυση – Υπόδηση  
•  Real Estate  & Τουρισμός  
•  Υψηλή Τεχνολογία 
•  Δομικά Υλικά 
•  Υλικά – Συσκευασίες 
•  Καλλυντικά (συμπ. βιολογικών καλλυντικών) 
•  Φαρμακευτικά προϊόντα & OTC  
•  Ενέργεια (συμπ. φωτοβολταϊκών, ηλεκτρολογικού υλικού) 
•  Σκάφη αναψυχής 



•  Εκκλησιαστικά είδη 

Οι συναντήσεις μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων επιχειρηματιών θα είναι 
προκαθορισμένες και θα πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους 
στο ξενοδοχείο  “Radisson Royal Hotel”, στη Μόσχα. 
 
Το βράδυ της 28ης Μαΐου,  θα πραγματοποιηθεί Forum με θέμα  “Russia-Greece: 
Expanding business horizons”, στο οποίο η Ελλάδα και η Ρωσία θα 
εκπροσωπηθούν σε κυβερνητικό επίπεδο. 
 
Για να συμμετάσχετε στην επιχειρηματική αποστολή της 27ης – 28ης Μαΐου 2013, 
παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής και να την 
αποστείλετε στον ΣΕΒΕ. Στη συνέχεια, θα λάβετε επιβεβαίωση της συμμετοχής σας 
μαζί με περαιτέρω πληροφορίες για τη διαμονή και μετάβασή σας, καθώς και το 
λεπτομερές πρόγραμμα των επιχειρηματικών σας συναντήσεων με τους Ρώσους 
εισαγωγείς που δήλωσαν ενδιαφέρον να σας συναντήσουν. 
 
Στην περίπτωση που η συμμετοχή σας, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, δεν 
είναι εφικτή, υπάρχει η δυνατότητα η πρόσκλησή σας να μεταβιβαστεί σε άλλο 
στέλεχος της εταιρείας σας, αρμόδιο να σας εκπροσωπήσει στην εν λόγω 
Επιχειρηματική Αποστολή.  
 
Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένη έως τις 15 
Μαρτίου 2013 στον ΣΕΒΕ,  email: ny@seve.gr,   fax:2310 - 543232 , τηλ:2310 -
535333 , υπόψη κας Γιαλόγλου. 
 

  
 


