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H PLAN A.E. ζαο πξνζθαιεί ζην πλέδξην Δμαγωγώλ & Έθζεζε 

Πξνϊόληωλ θαη Τπεξεζηώλ Δμωζηξέθεηαο, πνπ ζα δηνξγαλωζεί ζηηο 29 

Ννεκβξίνπ - 1 Γεθεκβξίνπ 2013 ζην Δθζεζηαθό & πλεδξηαθό Κέληξν 

Metropolitan Expo ζηελ Αζήλα. 

Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ πλεδξίνπ Δμαγωγώλ είλαη ε ελεκέξωζε ηωλ 

ειιεληθώλ επηρεηξήζεωλ ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ 

αλαπηύζζνληαη γηα εμαγωγή ειιεληθώλ πξνϊόληωλ ζε πεξηζζόηεξεο από 14 

αγνξέο ηνπ εμωηεξηθνύ, θαη γηα ηηο ηδηαηηεξόηεηεο αιιά θαη γηα δηαδηθαζίεο 

πνπ εθαξκόδνληαη ζε θάζε κία από απηέο γηα ηελ εηζαγωγή πξνϊόληωλ. 

ε ζπλεξγαζία κε ηα δηκεξή επηκειεηήξηα θαη όινπο ηνπο αξκόδηνπο 

εγρώξηνπο θνξείο, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ αλνηθηνί δηάινγνη, πξνθεηκέλνπ λα 

δνζεί ζηνπο επηζθέπηεο ε δπλαηόηεηα λα ππνβάιινπλ εμεηδηθεπκέλα 

εξωηήκαηα γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο θαη γηα θάζε είδνπο πξνϊόληα θαη 

ππεξεζίεο. 

πκπιεξωκαηηθά, ζην πλέδξην ζα ζπκκεηέρνπλ θαη εθπξόζωπνη 

ειιεληθώλ επηρεηξήζεωλ Branding, Marketing, Μεηαθνξάο, πζθεπαζίαο, 

Δθηππώζεωλ, Πηζηνπνηήζεωλ, πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ εμαγωγώλ, 

επηδνηήζεωλ θαη αζθάιηζεο εμαγωγώλ, θαζώο θαη ηωλ αληίζηνηρωλ 

πλδέζκωλ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζνπλ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ πλεδξίνπ 

ζρεηηθά κε ηα πξνϊόληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ηωλ 

ειιεληθώλ επηρεηξήζεωλ γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ εμαγωγηθώλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήηωλ. 

Καηεβάζηε ηλεκηπονικά ηην ππόζκληζη ζαρ για ηο MadeInGreece. 

Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο κπνξείηε λα δηαβάζεηε ζην 

www.madeingreeceexpo.com. 

Η PLAN A.E. θα βπίζκεηαι ζηο πεπίπηεπο Γ10. 

http://plantron.gr/sites/plantron.gr/files/pdf/MIG_C_invitationMEvents.pdf
http://www.madeingreeceexpo.com/


 

Σελ επόκελε εβδνκάδα (25-28 Ννεκβξίνπ) ηα ζηειέρε ηεο PLAN A.E. ζα 

βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα γηα λα ζπλαληεζνύλ κε πειάηεο ηνπο πνπ 

εγθξίζεθαλ ζην πξόγξακκα ΠΔΠ 2013 ("Δλίζρπζε Μηθξνκεζαίωλ 

Δπηρεηξήζεωλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, 

Σνπξηζκνύ, Δκπνξίνπ – Τπεξεζηώλ"). Σν ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα έρεη 

πνιιά ιεπηά ζεκεία θαη απαηηεί πξνζεθηηθό ρεηξηζκό θαη ηερλνγλωζία 

πξνθεηκέλνπλ λα κελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ επηηπρή νινθιήξωζε θαη 

εθηακίεπζε ηεο επηρνξήγεζεο. Όζνη επηζπκνύλ λα θιείζνπλ ξαληεβνύ γηα 

λα ζπδεηήζνπλ γΡ α ηελ επέλδπζή ηνπο παξαθαινύληαη λα επηθνηλωλήζνπλ 

καδί καο γηα λα θαλνλίζνπκε κηα ζπλάληεζε. 

  

PLAN Ανώνςμη Εηαιπία Σςμβούλων, Τεσνολογίαρ και Εξαγωγών 

Εθνικήρ Ανηίζηαζηρ 64, Καηζικάρ - Ιωάννινα 45221 

ηηλ 26510-85030, fax 26510-66668, info@plan.gr 

www.plan.gr 

  

  

 Παξαθαιώ ζθεθζείηε ην πεξηβάιινλ πξηλ ηππώζεηε απηό ην mail. 

Please consider the environment before printing this e-mail. 
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