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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 
Σο Ελλθνορωςικό Εμπορικό Επιμελθτιριο είναι ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να 

αναγγείλει τθν διοργάνωςθ του 3ου Ελλθνορωςικοφ Εξαγωγικοφ υμποςίου: 

 «Προωκώντασ Ελλθνικά προϊόντα ςτθν ρωςικι αγορά», που κα λάβει χώρα ςτθν 

Ακινα ςτισ 25-26 Ιανουαρίου 2014. 

 

Δεδομζνου των υπαρχουςών ευκαιριών διείςδυςθσ ςτθ Ρωςικι αγορά για τουσ 

Ζλλθνεσ επιχειρθματίεσ και του ενδιαφζροντόσ τουσ για τθ 

διεφρυνςθ τθσ ελλθνορωςικισ επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ, το 3ο Ελλθνορωςικό 

Εξαγωγικό υμπόςιο πραγματοποιείται παράλλθλα με τθν  Ζκκεςθ τροφίμων και 

ποτών «ΕΞΠΟΣΡΟΦ-2014», θ οποία είναι αφιερωμζνθ ςτισ εταιρίεσ και τουσ 

επαγγελματίεσ του κλάδου. 

 

            

 

 

   
 

 
 



Φιλοξενώντασ μια ςθμαντικι ρωςικι αποςτολι δυνθτικών ςυνεργατών – buyers, 

το υμπόςιο κα αποτελζςει ςθμαντικι πλατφόρμα ςυνάντθςθσ για τισ 

εξωςτρεφείσ επιχειριςεισ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, θ οποία κα απαρικμιςει τισ 

ιδιαιτερότθτεσ τθσ ρωςικισ αγοράσ και παράλλθλα κα αποτελζςει γόνιμο ζδαφοσ 

για τθν προώκθςθ των ελλθνικών προϊόντων ςτθ Ρωςικι αγορά. 

 

Η ρωςικι αποςτολι κα αποτελείται από εκπροςώπουσ δυναμικών ειςαγωγικών 

επιχειριςεων, μεταξφ των οποίων: αλυςίδεσ supermarket, ειςαγωγείσ, 

χονδρζμποροι, κακώσ και ρώςουσ εμπειρογνώμονεσ για τα κζματα 

 πιςτοποιιςεων, τελωνειακών διαδικαςιών, τραπεηικών διαδικαςιών, logistics και 

άλλων ςθμαντικών παραγόντων τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ τθσ Ρωςίασ. 

 

τα πλαίςια του υμποςίου κα παρζχεται δυνατότθτα άμεςθσ επικοινωνίασ  

ανάμεςα ςτουσ Ρώςουσ και Ζλλθνεσ επιχειρθματίεσ μζςω προκακοριςμζνων 

επιχειρθματικών ςυναντιςεων Β2Β. 

 

ε ςτενι ςυνεργαςία με τθν εκκεςιακι διοργάνωςθ «ΕΞΠΟΣΡΟΦ-2014» που ζχει 

ςαν αποςτολι να προάγει τον κλάδο, να ςτθρίηει τθ ςυνεργαςία μεταξφ των 

επιχειρθματιών αλλά και να δώςει νζα δυναμικι ςτισ ελλθνικζσ εξαγωγζσ, το ΕΡΕΕ 

προβαίνει ςε μια ακόμθ μορφι προώκθςθσ των ελλθνικών τροφίμων και ποτών 

και καλεί όλεσ τισ κλαδικζσ επιχειριςεισ τθσ Ελλάδοσ να πάρουν μζροσ ςτθν 

εκδιλωςθ. 

 

Για διευκρινιςεισ και δθλώςεισ ςυμμετοχισ ςτο υμπόςιο και τα Β2Β μπορείτε να 

επικοινωνείτε με Ελλθνορωςικό Εμπορικό Επιμελθτιριο ςτα τθλ. 210 69 81 127, 

211 700 7043 ι ςτα e-mail: secretary@hrcc.gr, office@hrcc.gr . 

 

 Η Ζκκεςθ «ΕΞΠΟΣΡΟΦ-2014» διαρκεί από 24 ζωσ και 27 Ιανουαρίου 2014 

και πραγματοποιείται ςτο Ολυμπιακό κζντρο Ξιφαςκίασ ςτθν Ακινα. Για 

διευκρινιςεισ και δθλώςεισ ςυμμετοχισ ςτθν Ζκκεςθ επικοινωνιςτε με 

τθν οργανωτικι επιτροπι τθσ  «ΕΞΠΟΣΡΟΦ-2014» ςτο τθλ. 210 96 101 35 ι 

ςτα e-mail: info@trofima-pota.gr. 

mailto:secretary@hrcc.gr
mailto:office@hrcc.gr
mailto:info@trofima-pota.gr


 

 Σημειώνεται, ότι το Ελληνορωςικό Εμπορικό Επιμελητήριο έχει 

εξαςφαλίςει για τα μέλη του  προνομιακοφσ όρουσ ςυμμετοχήσ ςτην  

Έκθεςη.  
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