
                                                             
                                                      

 
 

 

3ο ΕΛΛΗΝΟΩΣΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΜΡΟΣΙΟ: 

«Ρροωκώντασ Ελλθνικά προϊόντα ςτθν ρωςικι αγορά: Τρόφιμα - Ροτά» 

 
25-26 ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2014 

ΣΥΝΕΔΙΑΚΟ ΚΕΝΤΟ ΟΛΥΜΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 

                                                                                                        

                                                                 

 

ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Α. Δπυνςμία επισείπηζηρ(ζηα αγγλικά) 

 

 

Β. ηοισεία ηιμολόγηζηρ 

 

 

 

 

Γ. ηοισεία Δπικοινυνίαρ 

 

 

 

 

 

 

Επιχείρθςθ/Εταιρεία  

Επωνυμία επιχείρθςθσ  

   Δραςτθριότθτα  

   Διεφκυνςθ Οδόσ:                                                 Αριιμόσ:                       TK: 

 
ΑΦΜ:                                                 ΔΟΥ: 

Πνομα ςυμμετζχοντοσ /    
Εκπροςώπου  

Τθλζφωνο                                                             Fax 

E-mail Website 



                                                             
                                                      

 
 

 

Γ. Πεπιγπαθή επισείπηζηρ  

                 Γπαζηηπιόηηηα (επιλέξηε με ηην ένδειξη √ ) 

Ραραγωγι  

Χονδρεμπόριο  

Λιανεμπόριο 
 

                     Αντιπροςωπεία 
 

 

               Κλάδορ Γπαζηηπιόηηηαρ (πποζδιοπίζηε ακπιβώρ) 

Τρόφιμα  

Ροτά  

 

(Παπακαλείζηε να επιζςνάτεηε και ένα ζύνηομο πποθίλ ηηρ εηαιπείαρ ζαρ ζηα αγγλικά) 

 

 

Δ. Δπιθςμηηή ςμμεηοσή (επιλέξηε με ηην ένδειξη √ ) 

Συμμετοχι ςτισ εργαςίεσ  
          του  Φόρουμ (25/1/2014) 

 

Συμμετοχι ςτισ επιχειρθματικζσ   
ςυναντιςεισ Β2Β (26/ 1 /2014) 

 

                                              

 

 

Σ. Κόζηορ ζςμμεηοσήρ                                                     

Για ηην παπακολούθηζη ηυν επγαζιών ηος ςμποζίος ζηιρ 25/1/2014, ηο κόζηορ ζςμμεηοσήρ διαμοπθώνεηαι υρ 

εξήρ: 

Για τα μζλθ του ΕΕΕ (ταμειακώς ενήμερα για το 2013) και τουσ εκκζτεσ  τθσ ΕΞΡΟΤΟΦ 
 

 Η είςοδοσ ςτο Συμπόςιο (για ιδιώτεσ -1 άτομο, για εταιρείεσ – ζωσ 2 άτομα)- 50 ευρώ + 23% ΦΡΑ   
 
Για μθ μζλθ του ΕΕΕ και μθ εκκζτεσ τθσ ΕΞΡΟΤΟΦ 
 

 Η είςοδοσ   ςτο Συμπόςιο (για ιδιώτεσ -1 άτομο, για εταιρείεσ – ζωσ 2 άτομα) – 100 ευρώ+ 23% ΦΡΑ 



                                                             
                                                      

 
 

 

   

Για ηην ζςμμεηοσή ζηιρ επισειπημαηικέρ ζςνανηήζειρ B2B (πέπαν ηηρ παπακολούθηζηρ ηυν επγαζιών ηος 
ςμποζίος) ζηιρ 26/1/2014 

Για τα μζλθ του ΕΕΕ (ταμειακώς ενήμερα για το 2013) και τουσ εκκζτεσ  τθσ ΕΞΡΟΤΟΦ  

 Η ςυμμετοχι ςτα Β2Β/minimum 4 ςυναντιςεισ (για ιδιώτεσ -1 άτομο, για εταιρείεσ – ζωσ 2 άτομα) - 
200 ευρώ+ 23% ΦΡΑ 

 
Για μθ μζλθ του ΕΕΕ και μθ εκκζτεσ τθσ ΕΞΡΟΤΟΦ 
 

 Η ςυμμετοχι ςτα Β2Β/minimum 4 ςυναντιςεισ (για ιδιώτεσ -1 άτομο, για εταιρείεσ – ζωσ 2 άτομα) – 
300 ευρώ+ 23% ΦΡΑ 

  

Ε. Σπόπορ πληπυμήρ 

 

ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: 

 Ζ ζςμπληπυμένη Γήλυζη ςμμεηοσήρ θα ππέπει να ςποβάλλεηαι ζηο email: secretary@hrcc.gr ή ζηο 

θαξ. 210 6981127 παπάλληλα με ηο ανηίγπαθο καηαθεηηπίος. 

 Σο ηέλορ ζςμμεηοσήρ θα επιζηπέθεηαι μόνο για ακςπώζειρ πος θα ππαγμαηοποιούνηαι έυρ ηην 20/1/2014.  

 Για ηην καλύηεπη πποεηοιμαζία ηυν ζςνανηήζευν Β2Β δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ θα γίνονηαι δεκηέρ έυρ 

18/1/2014.  

 ηην πεπίπηυζη ύπαπξηρ ςπεπάπιθμυν ζςμμεηοσών ζηιρ επισειπημαηικέρ ζςνανηήζειρ Β2Β θα ηηπηθεί 

απόλςηη ζειπά πποηεπαιόηηηαρ. 

 Πποβλέπεηαι ύπαπξη μεηαθπαζηών (ελληνικά – πυζικά) καθ’ όλη ηην διάπκεια ηυν επγαζιών ηος 

ςμποζίος και ηυν Β2Β ζςνανηήζευν συπίρ ππόζθεηο κόζηορ για ηοςρ ζςμμεηάζσονηερ. 

 Παπέσεηαι η δςναηόηηηα δειγμαηιζμού ηυν πποφόνηυν καηόπιν ζςνεννόηζηρ. 

 

 

 

 

 

 

 
Η ςυμμετοχθ των επιχειρθςεων ςτο Συμπόςιο καταβάλλεται παράλληλα με την δθλωςη ςυμμετοχθσ: 

 
Kατάιεςη του αντίςτοιχου ποςοφ, ςτο λογαριαςμό τησ Τράπεζασ Πειραιώσ  – αριι.  λογαριαςμοφ 6648-108780-012 , IBAN 

9501716480006648108780012, BIC: PIRBGRAA 

 
 

mailto:secretary@hrcc.gr


                                                             
                                                      

 
 

 

Ρώσ να μασ βρείτε: 

 ΣΥΝΕΔΙΑΚΟ ΚΕΝΤΟ ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 

 Ι.Χ. αυτοκίνθτο από Λ. Βουλιαγμζνθσ, Λ. Ροςειδώνοσ και Λ. Αλίμου (δωρεάν απεριόριςτο parking) 

 Με ειδικά λεωφορεία τθσ ζκκεςθσ τα οποία κα παραλαμβάνουν τουσ επιςκζπτεσ απο το ΜΕΤΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

 ΤΑΜ: Σφνταγμα – Βοφλα, 2θ ςτάςθ Αγ. Κοςμά 

 ΤΑΜ: Ρειραιάσ – Βοφλα, 2θ ςτάςθ Αγ. Κοςμά 

 Αςτικι Συγκ/νία: Α2,  Ακαδθμία – Βοφλα (μζςω Αμφικζασ), 2θ ςτάςθ Αγ. Κοςμά 

 Αςτικι Συγκ/νία: Α1, Ρειραιάσ – Βοφλα, 2θ ςτάςθ Αγ. Κοςμά 

 Αςτικι Συγκ/νία: 140, Ρολφγωνο – Γλυφάδα, 2θ ςτάςθ Αγ. Κοςμά 

 Αςτικι Συγκ/νία: Γ1, Ρειραιάσ – Βάρκιηα, 2θ ςτάςθ Αγ. Κοςμά 


