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 Σο Ελλθνορωςικό Εμπορικό Επιμελθτιριο ανακοινώνει τθν διοργάνωςθ του 3ου 

Ελλθνορωςικοφ Εξαγωγικοφ υμποςίου: «Προωκώντασ Ελλθνικά προϊόντα ςτθν ρωςςικι 

αγορά» ςτθν Ακινα  ςτισ 25-26 Ιανουαρίου 2014.  

Δεδομζνθσ τθσ ολοζνα και πιο διευρυμζνθσ δυνατότθτασ διείςδυςθσ ςτθ Ρωςικι αγορά για 

τουσ Ζλλθνεσ επιχειρθματίεσ και του ενδιαφζροντόσ τουσ για τθν ανάπτυξθ τθσ ελλθνορωςικισ 

επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ, το 3ο Ελλθνορωςικό Εξαγωγικό υμπόςιο πραγματοποιείται 

παράλλθλα και μαηί με τθν Ζκκεςθ τροφίμων και ποτών «ΕΞΠΟΣΡΟΦ-2014», μια από τθσ 

μεγαλφτερεσ εκκζςεισ που είναι αφιερωμζνθ ςτισ εταιρίεσ και τουσ επαγγελματίεσ του κλάδου. 

Φιλοξενώντασ μια ςθμαντικι ρωςικι αποςτολι δυνθτικών ςυνεργατών – buyers, το υμπόςιο 

αποτελεί ζνα πολφ ςθμαντικό γεγονόσ. Κυρίωσ γιατί αποτελεί μια μοναδικισ ςπουδαιότθτασ 

πλατφόρμα ςυνάντθςθσ για τισ εξωςτρεφείσ επιχειριςεισ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, θ οποία κα 

παρουςιάςει αντικειμενικά και ολοκλθρωμζνα  τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ ρωςικισ αγοράσ, ενώ 

παράλλθλα, κα προςφζρει και εφφορο ζδαφοσ για τθν προώκθςθ των ελλθνικών προϊόντων ςε 

μια πολφ μεγάλθ και διεκνι αγορά, τθν αγορά τθσ Ρωςίασ.  

Η ρωςικι αποςτολι, που κα δώςει το «παρών» 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, προςφζρεται δυνατότθτα άμεςθσ επικοινωνίασ  ανάμεςα ςτουσ 

Ρώςουσ και Ζλλθνεσ επιχειρθματίεσ μζςω προκακοριςμζνων επιχειρθματικών ςυναντιςεων 

Β2Β.   

ε ςτενι ςυνεργαςία με τθν εκκεςιακι διοργάνωςθ «ΕΞΠΟΣΡΟΦ-2014», τθν εξαιρετικά 

ςθμαντικι αλλά και μια από τισ μεγαλφτερεσ διοργανώςεισ του κλάδου ςτθ χώρα μασ, το 

Ελλθνορωςικό Εμπορικό Επιμελθτιριο απευκφνει μια ανοικτι πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ για όλεσ 

τισ επιχειριςεισ τθσ Ελλάδασ που δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο τροφίμων και ποτών, με 

ςτόχο να ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ προώκθςθσ των ελλθνικών προϊόντων, διάςθμων για 

τθν ποιότθτα και τθν ανωτερότθτά τουσ, παγκοςμίωσ. Ζνασ ςτόχοσ που ταυτίηεται άμεςα με τθν 

αποςτολι τθσ ΕΞΠΟΣΡΟΦ που αποτελεί κάτι παραπάνω από μια απλι ζκκεςθ, αφοφ ο διεκνισ 

χαρακτιρασ τθσ ξεπερνά τα ςφνορα τθσ χώρασ μασ, με βαςικοφσ άξονεσ τθν προαγωγι του 

κλάδου, τθ ςτιριξθ δθμιουργικών ςυνεργαςιών των ελλθνικών εταιριών μεταξφ τουσ αλλά και 

με εταιρίεσ από το εξωτερικό. Απώτεροσ ςκοπόσ, θ ενίςχυςθ των ελλθνικών εξαγωγών, θ 

παροχι νζασ δυναμικισ και θ δθμιουργία νζων προοπτικών για τα ελλθνικά τρόφιμα και ποτά,  

παντοφ ςτον κόςμο.  

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» κα διαρκζςει από 24 ζωσ και 27 Ιανουαρίου 2014 και κα 

πραγματοποιθκεί 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 

 

 θμειώνεται, ότι το Ελλθνορωςικό Εμπορικό Επιμελθτιριο ζχει εξαςφαλίςει για τα μζλθ 
του  προνομιακοφσ όρουσ ςυμμετοχισ ςτθν  Ζκκεςθ.  
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