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   Χανιά, 5-3-2015 

A N A K O Ι Ν Ω Σ Η  

Στο ΕΒΕΧ  

Επίσκεψη Πολωνών επιχειρηματιών και Β2Β συναντήσεις   

 

 Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του ότι  ομάδα Πολωνών 
επιχειρηματιών, συνοδευόμενοι από αντιπροσωπεία της Πολωνικής Περιφέρειας του 
Λουμπούσκι θα επισκεφθούν το Επιμελητήριο Χανίων το Σάββατο 14  Μαρτίου και 
ώρα 10:00 – 14:00  

 Οι Πολωνοί επιχειρηματίες θα πραγματοποιήσουν B2B επαφές με Χανιώτες 
επιχειρηματίες, ενώ η Διοίκηση του Επιμελητηρίου θα πραγματοποιήσει συνάντηση με 
τους εκπροσώπους της Περιφέρειας του Λουμπούσκι. 

 Η επίσκεψη αποτελεί συνέχεια προηγούμενης που πραγματοποίησε η Πολωνική 
αντιπροσωπεία στην Κρήτη, τον Σεπτέμβριο, μετά από πρωτοβουλία της Περιφέρειας 
Κρήτης και στο πλαίσιο της προσπάθειας «ανοίγματος» των Κρητικών επιχειρήσεων 
στην αγορά της Πολωνίας.  

 Στην Πολωνική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν, εκπρόσωποι δέκα έξι 
επιχειρήσεων που επιθυμούν να προωθήσουν στην Ελληνική αγορά τα προϊόντα τους, 

σε τομείς όπως κατασκευή επίπλων, διοργάνωση εκδηλώσεων και αθλητικών 
γεγονότων τουριστικού ενδιαφέροντος, παραγωγή ειδών υγιεινής και εξοπλισμός 
ζαχαροπλαστικής (μηχανές παγωτών) αλλά και παραγωγή προϊόντων διατροφής 
όπως αρτοσκευάσματα, παραγωγή μελιού και κεριών, φρούτα, λαχανικά και  σκόνη 
γάλακτος. 

 Στην αντιπροσωπεία, συμμετέχουν, επίσης, επιχειρήσεις που επιθυμούν την 
εισαγωγή Κρητικών προϊόντων από τον κλάδο ειδών διατροφής. 

 Το Επιμελητήριο Χανιών  καλεί τα μέλη του που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς της παραγωγής τροφίμων και του εισαγωγικού εμπορίου και ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν στην συνάντηση, να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 28210-52329  
(εσωτ. 4  κ. Ματαλιωτάκη) και email: epimel@chania-cci.gr  έως και την Τετάρτη 11 
Μαρτίου 2015. 
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ΟΙ ΠΟΛΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΜΑ 

1 Grupa AD S.A. Capital Παράγει κατεψυγμένα / νωπά φρούτα και 

λαχανικά, αλεύρι και προϊόντα αρτοποιίας, 

πλιγούρι, δημητριακά, πόρτες και 

παράθυρα από PVC, ξύλο και αλουμίνιο, 

διακοσμητικά στοιχεία για το  εσωτερικό 

των ξενοδοχείων και κήπων    

Ζητούν συνεργασία 

www.extratrade.adsa.etcom.pl 

 

2 APOL Sp. z o.o. Διοργάνωση εκδήλωσης κάθε Κυριακή με 

500 stand τα οποία ενοικιάζονται σε 

επιχειρηματίες (Πολωνούς ή αλλοδαπούς)  

προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα 

τους στην τοπική αγορά  

Επίσης η εταιρεία αναλαμβάνει τη 

διοργάνωση εκδηλώσεων  

Ζητούν συνεργασία 
http://www.vsys.pl/apol/  

 

3 BAGIEKTA PLENG Παράγουν βιολογικά κατεψυγμένα 

αρτοσκευάσματα και είδη 

ζαχαροπλαστικής εφαρμόζοντας καινοτόμο 

μέθοδο παρασκευής, επιτυγχάνοντας 

μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης των 

προϊόντων    

Ζητούν συνεργασία κυρίως με 

ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες 

4 GRILLANDBEER Προσφέρουν στην Ελληνική αγορά τρέιλερ 

για κέτερινγκ και μηχανές παρασκευής 

παγωτού. Επίσης επιθυμούν να εξαγάγουν 

κορυφαίας ποιότητας κατεψυγμένο 

γιαούρτι, παγωτό ή τηγανίτες. 

Ζητούν συνεργασία με εταιρεία που θα 

αναλάβει το franchise, καθώς επίσης και 

συνεργασία με εταιρείες που 

ενδιαφέρονται για εισαγωγή των 

προϊόντων τους  
www.grillandbeer.pl 
www.americantwistcafe.pl 

5 Huzar Sp. z o.o. Παράγουν μέλι / μεγαλύτερη εταιρεία στην 

Πολωνία στην παραγωγή μελιού + 

εξαγωγείς  

Ζητούν συνεργασία με εισαγωγείς και 

εξαγωγείς μελιού 

www.huzar.sacz.pl 

http://www.extratrade.adsa.etcom.pl/
http://www.vsys.pl/apol/
http://www.grillandbeer.pl/
http://www.americantwistcafe.pl/


ΟΙ ΠΟΛΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

6 Jureko S.A. 

 

Παράγουν προϊόντα ζαχαροπλαστικής / 

αρτοποιίας   

Ζητούν συνεργασία με αντίστοιχες 

επιχειρήσεις για εξαγωγή των προϊόντων 

τους στην Ελλάδα όπως επίσης και 

συνεργασία με εταιρείες κέτερινγκ 
www.jureko.pl 

7 „Linfit” Alina Jągowska 

 

Δραστηριοποιείται στην αναψυχή και τα 

αθλήματα με εξειδικευμένους γυμναστές 

και διαιτολόγους 

Θέλει συνεργασία με Ελληνικές εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο 

(fitness) καθώς και με την αναψυχή στον 

τουρισμό (συνεργασία με τουριστικά 

γραφεία / ξενοδοχεία για incoming και 

outcoming τουρισμό) 

www.linfit.pl 

8 L.V. Prędkiewicz s.c. 
 

Παράγει κεριά, αρωματικά κεριά και έχει 

προτάσεις για διακόσμηση γευμάτων κλπ 

Επίσης ενδιαφέρονται για καινοτόμες 

τεχνολογίες από πλευράς Ελληνικών 

επιχειρήσεων στον συγκεκριμένο κλάδο 

Ζητούν συνεργασία  

www.lv.com.pl 
  

9 MEBLE MERDA Μεγάλη γκάμα επίπλων ειδικά για 

ξενοδοχεία 

Ζητούν συνεργασία 

www.meblemerda.pl 
10 Sanipol  Sp. z o.o Εξάγουν χωρίσματα υγιεινής, 

δοκιμαστήρια, νοσοκομεία, δικαστήρια 

Ζητούν συνεργασία 
www.sanipol.pl 
www.kabinysanitarne.com.pl 

11 Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy 

S.A. 

Εξάγουν μήλα, μανιτάρια, κρεμμύδια, 

σκόνη γάλακτος για μωρά, φρούτα, 

λαχανικά κ.α. 

Ζητούν συνεργασία με εισαγωγείς 

 

12 INTERMASS Εισαγωγή – εξαγωγή διαφόρων προϊόντων  

(κυρίως τρόφιμα)     

Ζητούν συνεργασία 

www.intermass.com.pl  

 

http://www.jureko.pl/
http://www.linfit.pl/
http://www.meblemerda.pl/
http://www.sanipol.pl/
http://www.kabinysanitarne.com.pl/
http://www.intermass.com.pl/
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Επίσκεψη Πολωνών επιχειρηματιών και Β2Β συναντήσεις   

Σάββατο 14  Μαρτίου  ώρα 10:00 – 14:00 

  

Επιχείρηση – Διακριτικός τίτλος  
 

Νόμιμος εκπρόσωπος  

Υπεύθυνος  

επικοινωνίας  
 

Τηλέφωνο  

 

Φαξ  

 

E mail   

Κλάδος   

Προϊόντα / Υπηρεσίες   

Πιστοποιήσεις   

Ενδιαφέρον για συνάντηση με Εκπρόσωπο της εταιρίας 

 

  

1._________________________________________ 

 

2._____________________________________________ 

 

3._________________________________________ 

 

 

Η διάρκεια των ραντεβού ορίζεται 

στα 15΄ 

 

Παρακαλώ αναγράψτε την 

επιθυμητή ώρα συνάντησης 

μεταξύ 10:30 - 13:45 

 

 

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για 

την οριστικοποίηση του ραντεβού 

σας 

Κατά την διάρκεια της έκθεσης θα διαθέτω μεταφραστή ΝΑΙ                                ΟΧΙ 

 

Σε ποια γλώσσα 

 Το Επιμελητήριο Χανιών  καλεί τα μέλη του που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς της παραγωγής τροφίμων και του εισαγωγικού εμπορίου και ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν στην συνάντηση, να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 28210-52329  
(εσωτ. 4  κ. Ματαλιωτάκη) και email: epimel@chania-cci.gr  έως και την Τετάρτη 11 
Μαρτίου 2015. 
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