ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια προσέγγισης μιας συνεχώς αναδυόμενης και πολλά υποσχόμενης
αγοράς όπως είναι αυτή της Ρωσίας, συνιστά η συμμετοχή στην μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τροφίμων και
ποτών PRODEXPO που θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα στις 9-13 Φεβρουαρίου 2015, με ενωμένο
περίπτερο 50m2 (με δυνατότητα επέκτασης), σε προνομιακή θέση της έκθεσης υπό την αιγίδα του
Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΕΡΕΕ).

Υπηρεσίες & Πλεονεκτήματα για τους εκθέτες υπό την αιγίδα του ΕΡΕΕ
Παροχή χώρου 5 m2 min ανά εκθέτη στο περίπτερο του ΕΡΕΕ
Οργάνωση B2B συναντήσεων με ενδιαφερόμενους Ρώσους Buyers (min 4 εταιρείες)
Εξασφαλισμένη συνεργασία με Ρώσο διανομέα με δυνατότητα παράδοσης των προϊόντων στην έδρα
ενδιαφερόμενων πελατών εντός Ρωσίας, εκτελωνισμένων, πιστοποιημένων και ελεύθερων προς κυκλοφορία
στην ρωσική αγορά.
Μεταφραστική υποστήριξη κατά την διάρκεια της έκθεσης από έμπειρους μεταφραστές
Μέγιστος αριθμός εταιρειών στο περίπτερο του ΕΡΕΕ - μέχρι 15 εταιρείες
Υποστήριξη στην έκδοση ρωσικής βίζας (κόστος βίζας - 120 ευρώ)

Κόστος συμμετοχής
Το εκτιμώμενο κόστος συμμετοχής: 3300 € + ΦΠΑ ανά εκθέτη με παροχή βασικού εξοπλισμού (χωρίς
βιτρίνα)
Υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης διαμονής, διατροφής και ξενάγησης στη Μόσχα (συμβουλευτείτε το
γραφείο του ΕΡΕΕ)

Συμμετοχή χωρίς την παρουσία εκπροσώπου
Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην έκθεση χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της εκάστοτε εταιρίας και
την ανάθεση της εκπροσώπησης στην έκθεση σε αντιπρόσωπο του ΕΡΕΕ στη Ρωσία, Αντιπρόεδρο του
Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Αντρέϊ Πογορέλετς και εκπρόσωπο του ΕΡΕΕ στην Αγία
Πετρούπολη, εταιρεία Makar & Co www.makar-co.ru & εταιρία “Service-Logistic” http://servis-logistica.ru/
Στα πλαίσια αυτής της δυνατότητας, η ενδιαφερόμενη εταιρία θα πρέπει να αποστείλει δείγματα προϊόντων,
έντυπο προωθητικό υλικό, περιγραφές των προϊόντων (με αναφορά στο συγκριτικό τους πλεονέκτημα),
πλήρη τιμοκατάλογο ΕΧW (Almiros, Greece).
Το κόστος της συμμετοχής εξ αποστάσεως ανέρχεται σε 1200€ + ΦΠΑ με παροχή βιτρίνας στο
περίπτερο του ΕΡΕΕ.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων ενδιαφέροντος: έως 28 Νοεμβρίου 2014

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την έκθεση, παρακαλούμε να
με τοΕλληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο στα τηλέφωνα :

επικοινωνήστε

+ 30 210 69 81 127 + 30 211 700 70 43
κα. Julia Sysalova - Υπεύθυνη επικοινωνίας για τα θέματα της Ρωσικής αγοράς, e-mail:office@hrcc.gr
κα. Όλγα Καρντασίδη - Project Manager, e-mail: project@hrcc.gr

