
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΡΩΙΑ 
  
Επιχειρθματικι αποςτολι ςτο Krasnodar τθσ Νότιασ Ρωςίασ ςυνδιοργανϊνουν για πρϊτθ 
φορά το Ελλθνορωςικό Εμπορικό Επιμελθτιριο με το ΕΒ Επιχειρθματικό υμβοφλιο 
Διεκνϊν Δράςεων και το Επιχειρθματικό υμβοφλιο Ελλάδασ- Ρωςίασ  ςτισ 9-12 Απριλίου 
2014. τόχοσ τθσ αποςτολισ είναι να δϊςει τθν ευκαιρία ςε εξωςτρεφείσ ελλθνικζσ 
επιχειριςεισ  να ειςζλκουν ςε μία μεγάλθ αγορά τθσ Ρωςικισ Περιφζρειασ, ςε μιά περιοχι 
ανεξερεφνθτθ από τθν ελλθνικι επιχειρθματικότθτα, θ οποία παρουςιάηει ιδιαίτερθ 
ανάπτυξθ και ςτθν οποία υπάρχουν ευκαιρίεσ δραςτθριοποίθςθσ ςε πλθκϊρα τομζων. 
  
Οι ελλθνικζσ εταιρίεσ κα ζχουν ατομικό πρόγραμμα ικανοφ αρικμοφ Β2Β επιχειρθματικϊν 
ςυναντιςεων, το οποίο κα γίνει γνωςτό ζγκαιρα ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα για 
κατάλλθλθ προεργαςία και αρχικζσ επικοινωνίεσ που κα διευκολφνουν τθν διεξαγωγι των 
ςυηθτιςεων κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ. Οι κλάδοι που παρουςιάηουν ενδιαφζρον για 
δραςτθριοποίθςθ ςτθν περιοχι του Krasnodar, είτε κακαρά εξαγωγικά είτε για joint-
ventures με τοπικοφσ εταίρουσ, είναι : 
  

-          Τρόθιμα – Ποηά 

-          Υυηλή Τετνολογία 

-          Οικοδομικά Υλικά 

-          Τοσριζμός 

-          Φημικά – Πλαζηικά και τρώμαηα 

-          Ενδύμαηα – Υποδήμαηα 

-          Υλικά – Σσζκεσαζία 

-           Καλλσνηικά 

-          Φαρμακεσηικά προϊόνηα 

-          Ενέργεια 

To αρχικό πρόγραμμα τθσ αποςτολισ είναι: 
  
Tετάρτθ 9 Απριλίου: Aναχϊρθςθ για Krasnodar 
Πζμπτθ 10 Απριλίου:  09:30-11:00 Επιχειρθματικό Φόρουμ 
  
          Παρουςιάςεισ: 

-          θ οικονομία και οι προοπτικζσ ανάπτυξθσ ςτο Krasnodar 

-          το επιχειρθματικό περιβάλλον, τομείσ προτεραιότθτασ, ανάγκεσ ςε προιόντα-
υπθρεςίεσ και υποδομζσ 

-          ςτρατθγικι προςζγγιςθ για εντοπιςμό ευκαιριϊν και αναηιτθςθ κατάλλθλων 
εταίρων 

-          διαδικαςίεσ, προχποκζςεισ και απαιτιςεισ για ςφναψθ ςυμφωνιϊν 



                                                    11:00-18:00 Επιχειρθματικζσ ςυνανιςεισ 
Παραςκευι 11 Απριλίου: 10:00-18:00 υνζχεια επιχειρθματικϊν ςυναντιςεων 
                                                                            Επιςκζψεισ ςε τοπικζσ εταιρίεσ ανάλογα με ειδικό 
ενδιαφζρον 
  
άββατο 12 Απριλίου: Eπιςτροφι ςτθν Ακινα 
  
Παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι όπωσ δθλϊςουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτζλνοντασ 
ςυμπλθρωμζνθ το ςυνθμμζνο ζντυπο  έως 14 Μαρτίου 2014 ϊςτε να υπάρχει επαρκισ 
χρόνοσ να οργανωκοφν ζγκαιρα  οι ςυναντιςεισ με τισ Ρωςικζσ εταιρίεσ. θμειϊνεται ότι θ 
αποςτολι κα πραγματοποιθκεί με τθν ελάχιςτθ ςυμμετοχι 15 ελλθνικϊν επιχειριςεων. 
 
Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ πρζπει να ςταλοφν ςτα e-
mail: secretary@hrcc.gr ή office@hrcc.gr, ενϊ για πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε 
με το Ελλθνορωςικό Εμπορικό Επιμελθτιριο, κα. Ζλενα Κοντράτοβα  και κα. Ελζνθ Κοςμίδθ, 
τθλ. 210 69 81 127, 211 700 7043 ι με το ΕΒ Επιχειρθματικό υμβοφλιο Διεκνϊν Δράςεων, 
κ. Γ. Πατςιαβό, τθλ. 2115006144.  
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