
 

                                                                                                                                                                                                          

ΕΛΛΗΝΟΡΩΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

           ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ 
           

 

                                         

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΣΟΛΗ 

09 - 12 Απριλίου 2014 

KRASNODAR 

 

ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

 

Α. Δπσλπκία επηρείξεζεο (ζηα αγγιηθά) 

 

 

 

Β. ηνηρεία ηηκνιόγεζεο 

 

 

 

 

Γ. ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 

 

 

 

 

 

Επιχείρηςη/Εταιρεία  

Επωνυμία επιχείρηςησ  

   Δραςτηριότητα  

   Διεφθυνςη 
Οδόσ:                                                 Αρικμόσ:                   
Περιοχι:                                            TK: 

 
ΑΦΜ:                                                 ΔΟΥ: 

Όνομα ςυμμετέχοντοσ /    
Εκπροςώπου  

Τηλέφωνο                                                             Fax: 

E-mail Website: 



 

Γ. Πεξηγξαθή επηρείξεζεο  

                 Γξαζηεξηόηεηα (επηιέμηε κε ηελ έλδεημε √ ) 

Παραγωγι  

Χονδρεμπόριο  

Λιανεμπόριο 
 

                     Αντιπροςωπεία 
 

 

               Κιάδνο Γξαζηεξηόηεηαο (πξνζδηνξίζηε αθξηβώο) 

Τρόφιμα - Ποτά  

Υψθλι Τεχνολογία  

Οικοδομικά Υλικά  

Τουριςμόσ  

Χθμικά – Πλαςτικά - 
Χρϊματα 

 

Ενδφματα - Υποδιματα  

Συςκευαςία  

Καλλυντικά  

Φαρμακευτικά προϊόντα   

Ενζργεια  

 

(Παξαθαιείζηε λα επηζπλάςεηε θαη έλα ζύληνκν πξνθίι ηεο εηαηξείαο ζαο ζηα αγγιηθά) 

 

Δ. Κόζηνο ζπκκεηνρήο                                                     

Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο αλά ειιεληθή επηρείξεζε αλέξρεηαη ζε 1200€ + ΦΠΑ 23%, πνζό πνπ θαιύπηεη 
ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ Β2Β ζπλαληήζεσλ.  

Ζ δηακνλή θαη ηα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Turkish Airlines Αζήλα – Κσλζηαληηλνύπνιε - Κrasnodar πεξίπνπ 360€ 

(θόζηνο  κε ηελ επηζηξνθή κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα) 

Ξελνδνρείν Hilton 4*κέζα ζηελ πόιε ηεο Krasnodar / Γηαλπθηέξεπζε κε πξσηλό - 120€    

 

Ε. Δμαζθάιηζε Θεώξεζεο εηζόδνπ (visa) γηα ηε Ρσζία 

Σν Διιελνξσζηθό Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην δύλαηαη λα δηεπθνιύλεη ηελ έθδνζε βίδαο γηα ηελ Ρσζία 
εμαζθαιίδνληαο ζρεηηθή πξόζθιεζε από ηελ ξσζηθή πιεπξά. Σν θόζηνο ηεο έθδνζεο ηεο βίδαο 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θόζηνο ζπκκεηνρήο. 

Δπηζπκείηε ηελ ζπκβνιή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ; ________________ 

 



 

Σ. Σξόπνο πιεξσκήο 

 

ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: 

 Ζ ζπκπιεξσκέλε Γήισζε πκκεηνρήο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζην email: 

secretary@hrcc.gr ή ζην  νffice@hrcc.gr ή ζην  θαμ. 210 6981127 παξάιιεια κε ην αληίγξαθν 

θαηαζεηεξίνπ 

 Σν πνζό ζπκκεηνρήο ζα επηζηξέθεηαη κόλν γηα αθπξώζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη έσο 

ηελ 20/03/2014  

 Γηα ηελ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία ησλ ζπλαληήζεσλ Β2Β δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα γίλνληαη 

δεθηέο έσο 14/03/2014 

 Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή 

ηνπιάρηζηνλ 15 ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ 

 Πξνβιέπεηαη ύπαξμε κεηαθξαζηώλ (ειιεληθά – ξσζηθά, ξσζηθά - αγγιηθά) θαζ’ όιε ηελ 

δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ (ην θόζηνο πεξηιακβάλεηαη ζην πνζό ζπκκεηνρήο). 

 

 
Η ςυμμετοχι των επιχειριςεων ςτθν Αποςτολι καταβάλλεται παράλλθλα με τθν διλωςθ ςυμμετοχισ: 
Kατάκεςθ του αντίςτοιχου ποςοφ, ςτο λογαριαςμό τθσ Τράπεηασ Πειραιϊσ  – αρικ.  λογαριαςμοφ 6648-108780-012 , IBAN 

9501716480006648108780012, BIC: PIRBGRAA 
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