
“Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Κίνας” 
(WORLD COMMERCE VALLEY - YANJIAO INTERNATIONAL TRADE CITY) 

Αγαπητοί Επιχειρηματίες, 

Μέλη του επιμελητηρίου Χανίων, 

στο πλαίσιο της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Χανίων 

μέσω του Γραφείου Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων προχωρούμε 

δυναμικά στην υλοποίηση προγραμματισμένων Δράσεων μια εκ των οποίων αφορά το 

“Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Κίνας” (WORLD COMMERCE VALLEY - YANJIAO 

INTERNATIONAL TRADE CITY). 

Λίγα χιλιόμετρα έξω από το Πεκίνο ανοίγει τις πύλες του για τα ελληνικά προϊόντα ο πρώτος 

κύριος δίαυλος εισαγωγής προϊόντων στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, το ̈ Παγκόσμιο Κέντρο 

Εμπορίου της Κίνας¨ (WORLD COMMERCE VALLEY - YANJIAO INTERNATIONAL TRADE 

CITY). 

Το συγκεκριμένο κέντρο αποτελεί μια μοναδική παγκοσμίως επένδυση του κινεζικού κράτους, 

στο οποίο συμμετέχουν η κινεζική κυβέρνηση μαζί με κινέζους ιδιώτες επενδυτές, το οποίο 

αναπτύσσεται σε έκταση 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων, έχοντας ως στόχο την ομαλή και 

εξασφαλισμένη εισαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών στην Κίνα. 

Το Επιμελητήριο Χανίων, σε συνεργασία με τον όμιλο Καπερώνη (KAPERONI BFG A.E) που 

εκπροσωπεί αποκλειστικά το διεθνές αυτό κέντρο εμπορίου στην Ελλάδα και την Κύπρο, σας 

προσκαλεί να συμμετέχετε κι εσείς σε αυτό το μοναδικό, παγκοσμίως, κέντρο εμπορίου το 

οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Κίνας, εξάγοντας, με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους, τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες σας στην αγορά του 1,4 δις καταναλωτών. 

Η εταιρία Καπερώνη ΑΕ και οι συνεργάτες της στην Κρήτη, έχουν τη δυνατότητα να σας 

ενημερώσουν για τις δυνατότητες εξαγωγής των ελληνικών προϊόντων στους τομείς της 

αγροτικής παραγωγής και της μεταποίησης, του τουρισμού και της τέχνης, καθώς επίσης και 

για τις διαδικασίες που ισχύουν για τις εξαγωγές προς την Κίνα. 

Το Επιμελητήριο θα συμμετέχει με δικό του περίπτερο και επιδοτεί το κόστος 

κατασκευής του περιπτέρου. 

Εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Κίνας, απαιτείται να 

συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη δήλωση συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να 

στείλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους στο e-mail:  epimel@chania-cci.gr ή epixeirin@chania-

cci.gr 

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Επιχειρηματικής 

Υποστήριξης και την κ. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη στα τηλέφωνα 28210 52329 εσωτ. 4 

καθημερινά 10:00-13:00 μ.μ. 
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Ελληνική Δημοκρατία - Greek Republic 
Επιμελητήριο Χανίων - Chania Chamber of Commerce and Industry 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ WORLD COMMERCE VALLEY –

YANJIAO INTERNATIONAL TRADE CITY 
1.ΕΚΘΕΤΗΣ 

Επωνυμία: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Οδός – αριθ.…………………………………………………………………………Πόλη…………………………………………………………… 

Τηλέφωνο……………………………………………………………………………Φαξ……………………………………………………………………………………………………………… 

Email…………………………………………………………………………………….URL……………………………………………………………………………………………………………… 

Α.Φ.Μ…………………………………………………………………………………..Δ.Ο.Υ…………………………………………………………………………………........................... 

Υπεύθυνος Συμμετοχής……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Εκθέματα…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Α. Παροχές μόνιμου χώρου                                                                Β. Πωλήσεις 

1. Προστασία Εκθεσιακού χώρου (security)                                                                                 1. Λιανικής – μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 

2. Λειτουργία 7 ημέρες την εβδομάδα                                                                                          2. Χονδρικής 

3. Βασικές λειτουργικές ανάγκες                                                                                                    3..Υπερ-χονδρικής 

4. Επίβλεψη και εξυπηρέτηση επισκεπτών                                                                                   Σημείωση: Στις Αγορές  Κίνας & Ασίας 

5. Δυναμικό πρόγραμμα προβολής & Δημοσιότητας Έκθεσης                                                 

3.ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ       

Το κόστος ανά Περίπτερο 9 τ.μ. ανέρχεται σε 6.000 € - καταβλητέα: 

α). 3.000 € με την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης 

β). 3.000 € έως 31/3/2016  

Σημείωση: οι τιμές δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ 

……..Ευρώ/τ.μ.       ………….ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ    ……………….ΣΥΝΟΛΟ 

Ο/Η ΔΗΛΩΝ                                                                                                                              ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ…………………………………………. 

ΣΥΝΟΛΟ…………………………………………………. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ…………………………………………. 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 50%................................. 

(υπογραφή – σφραγίδα)                                                                                                           ΥΠΟΛΟΙΠΟ…………………………………………….. 

*Το υπόλοιπο εξοφλείται μέχρι την … 31/3/2016 

Με την υπογραφή της δήλωσης αυτής δηλώνουμε ότι θα συμμετάσχουμε στην 1η Διεθνή Έκθεση του Παγκόσμιου Κέντρου 

Εμπορίου στο Exhibition Hall του WORLD COMMERCE VALLEY – YANJIAO INTERNATIONAL TRADE CITY με περίπτερο-εκθετήριο ….. 

τ.μ. και αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, αντίγραφο του οποίου μας χορηγήθηκε. 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4  73132 - ΧΑΝΙΑ           ΤΗΛ. 28210-52329,45349          FAX.28210-28307 

http//:www.chania-cci.gr,  e-mail: epimel@chania-cci.gr 
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