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ΠΡΟΚΛΗΗ 
 

Η Κεληξηθή Έλωζε Επηκειεηεξίωλ Ειιάδνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ειιεληθό Οξγαληζκό 

Πξνώζεζεο Εμαγωγώλ (ΟΠΕ) ππό ην ζπληνληζκό ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη 

Εκπνξηθώλ Υπνζέζεωλ ηεο Ειιεληθήο Πξεζβείαο ζηελ Άγθπξα θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

Γεληθνύ Πξνμελείνπ Σκύξλεο ζπλδηνξγαλώλεη Ειιελν – Τνπξθηθό Επηρεηξεκαηηθό 

Φόξνπκ θαη Β2Β επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο ζηε Σκύξλε ζηηο 24 – 25 Οκτωβρίου 

2013. Οξγαλωηηθνί ππιώλεο από ηνπξθηθήο πιεπξάο είλαη ην Εκπνξηθό Επηκειεηήξην 

Σκύξλεο κε ηε ζύκπξαμε ηεο Έλωζεο Βηνκεράλωλ θαη Επηρεηξεκαηηώλ Αηγαίνπ 

(ESIAD). 

Τν ελ ιόγω Φόξνπκ ζα εζηηαζηεί θπξίωο ζηνπο ηνκείο αλαλεώζηκωλ πεγώλ ελέξγεηαο, 

ηξνθίκωλ θαη αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ, ηνπξηζκνύ, θαηαζθεπώλ θαη δνκηθώλ πιηθώλ, αιιά 

θαη ζε άιινπο θιάδνπο, πνπ ελδερνκέλωο παξνπζηαζηεί εηδηθό ελδηαθέξνλ από ειιεληθήο 

ή ηνπξθηθήο πιεπξάο. 

Σθνπόο ηεο εθδήιωζεο απηήο είλαη ε αύμεζε ηνπ δηκεξνύο εκπνξίνπ, ε πξνώζεζε 

επελδπηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε Ειιάδα ή Τνπξθία, θαζώο θαη ε δηεξεύλεζε δπλαηνηήηωλ 

γηα θνηλέο εκπνξηθέο ή επελδπηηθέο ζπλεξγαζίεο ζε ηξίηεο ρώξεο. 
 

Τν Ειιελν-Τνπξθηθό Επηρεηξεκαηηθό Φόξνπκ ηεο Σκύξλεο ηνλ πξνζερέο Οθηώβξην, 

πξνζθέξεη κηα εμαηξεηηθή επθαηξία ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο γηα δηεξεύλεζε 

δπλαηνηήηωλ αλάπηπμεο εκπνξηθώλ θαη επελδπηηθώλ ζπλεξγαζηώλ, θαζώο ζύκθωλα κε 

ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΕΛΣΤΑΤ γηα ην Α’ εμάκελν ηνπ 2013, ε Τνπξθία πιένλ 

απνηειεί ηελ πξώηε ρώξα πξννξηζκνύ ηωλ ειιεληθώλ εμαγωγώλ, ζεκεηώλεηαη ζεκαληηθή 

αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ηωλ Τνύξθωλ ηνπξηζηώλ ζηε ρώξα καο θαη δηαπηζηώλεηαη 

ζεκαληηθό ηνπξθηθό ελδηαθέξνλ γηα επελδπηηθέο θαη εκπνξηθέο ζπλεξγαζίεο κε ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο.   
 

Τν γεγνλόο επίζεο, όηη κέζω ηεο  ηνπξθηθήο Έλωζεο Επηκειεηεξίωλ θαη Φξεκαηηζηεξίωλ 

(ΤΟΒΒ) έρνπλ ήδε ελεκεξωζεί θαη ηα 365 Επηκειεηήξηα ηεο Τνπξθίαο, καο νδεγεί ζηελ 

εθηίκεζε όηη ζα ππάξμεη  ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζην Φόξνπκ από όιε ηε ρώξα. 
 

Οη ελδηαθεξόκελεο εηαηξείεο πξέπεη, το αργότερο μέχρι 05/09/2013, λα απνζηείινπλ 

ζηελ Κεληξηθή Έλωζε Επηκειεηεξίωλ Ειιάδνο ή ζηνλ Ειιεληθό Οξγαληζκό Εμωηεξηθνύ 

Εκπνξίνπ (ΟΠΕ) κε κοινοποίηση απαραίτητα ζην Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ θαη 

Εκπνξηθώλ Υπνζέζεωλ ηεο Πξεζβείαο καο ζηελ Άγθπξα, ζπκπιεξωκέλε ηελ ζπλεκκέλε 

αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ αγγιηθή γιώζζα, καδί κε ζύληνκν πξνθίι ηεο επηρείξεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε θαιύηεξε δπλαηή νξγάλωζε ηωλ Β2Β επηρεηξεκαηηθώλ 

ζπλαληήζεωλ. 

Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Φόξνπκ, ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Swissotel ζηε 

Σκύξλε, έρεη δηαζθαιηζηεί εηδηθή ηηκή 80 επξώ /δηαλπθηέξεπζε.  Αξκόδηα γηα ηηο 

θξαηήζεηο,: θα. Selin selin.gencer@swissotel.com. Λνηπά έμνδα ζπκκεηνρήο ζην Φόξνπκ 

θαη ζηηο Β2Β ζπλαληήζεηο ζα ζαο γλωζηνπνηεζνύλ ιίαλ πξνζερώο. 
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