
«Ετήσια συνδρομή για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στο έργο «EuroFresh 

Fruits»  της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. 

 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στο έργο, θα έχετε τη δυνατότητα να: 

- Συμμετέχετε σε 16 διεθνείς εκθέσεις στις χώρες στόχους (Ρωσία, Ουκρανία και 
Κίνα), με ειδικά κατασκευασμένα πολυτελή περίπτερα. Κατά τη διάρκεια των 
εκθέσεων θα πραγματοποιηθούν ειδικές εκδηλώσεις παρουσιάσεις των 
προϊόντων για επιλεγμένους επαγγελματίες των αγορών-στόχων. Επιπλέον, κατά 
τη διάρκεια των εκθέσεων αυτών, το πρόγραμμα προσφέρει σε κάθε 
συμμετέχουσα επιχείρηση: 

•     Επαφές - κλειστές συναντήσεις με επαγγελματίες στις αγορές στόχους, 
• Ξεχωριστή προβολή κάθε επιχείρησης στην έκθεση και στις ειδικές 

εκδηλώσεις που την πλαισιώνουν, 
• Υπηρεσίες διερμηνείας - υποστήριξης και 
• Γευσιγνωσία - δειγματισμό προϊόντων. 

- Συμμετέχετε σε 12 επιχειρηματικές αποστολές κατά τη διάρκεια των εκθέσεων 
και σε συναντήσεις με επαγγελματίες σε κάθε αγορά. Για τη συμμετοχή σας 
στις επιχειρηματικές αποστολές σας προσφέρονται: 
• Κάλυψη εξόδων διαμονής και μετάβασης, 
• Δυνατότητα προβολής της επιχείρησης, 
• Υπηρεσίες διερμηνείας - υποστήριξης, 
• Απευθείας συναντήσεις με επαγγελματίες της αγοράς και 
• Συνδυασμός με την παρουσία στις εκθέσεις. 

- Έχετε επαφές με επιλεγμένους εισαγωγείς και διανομείς προϊόντων στις χώρες 
στόχους. Ομάδες εισαγωγέων και διανομέων από την Ρωσία, Ουκρανία και 
Κίνα θα επισκεφτούν επιλεγμένες παραγωγικές μονάδες και θα έχουν επαφές 
με παραγωγούς για την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων και πραγματοποίηση 
αγορών προϊόντων. Οι εισαγωγείς θα επιλεγούν με βάση συγκεκριμένα 
κριτήρια αξιολόγησης, προκειμένου να επιτευχθούν άμεσα αποτελέσματα. 

- Έχετε συνεχή ενημέρωση για επιχειρηματικές / εξαγωγικές ευκαιρίες στις 
χώρες- στόχους. 

- Έχετε συνεχή ενημέρωση για ζήτηση προϊόντων από τις χώρες-στόχους. 

- Προβείτε σε πώληση προϊόντων ως δείγματα για προωθητικές δράσεις στις 
χώρες- στόχους. 

- Έχετε δωρεάν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. 

- Σας προσφερθούν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάπτυξης εξαγωγών και 
πωλήσεων στις χώρες-στόχους. 

Σε περίπτωση οριστικοποίησης του ενδιαφέροντος σας, παρακαλούμε για 
την καταβολή  ποσού € 4.620,00, που αφορά στην ετήσια συνδρομή για τη 



συμμετοχή σας το πρώτο έτος στο πρόγραμμα «EuroFresh Fruits», στο 
λογαριασμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στην ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ: Αριθμός Λογαριασμού: 5051-057454-981 & IBAN: GRM 0172 
0510 0050 5105 7454 981. Μετά την κατάθεση του ποσού αυτού θα σας αποσταλεί 
και το ανάλογο παραστατικό. 

Σημειώνεται ότι εάν ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν 
στο έργο αυξηθεί το ποσό της ετήσιας συμμετοχής θα μειωθεί αναλογικά. 
 


