
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ   

ΣΕΡΒΙΑ – ΡΩΣΙΑ      
9-15 Δεκεμβρίου 2018 

 
 

        ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

                  ΖΩΗ ΛΕΓΓΑ 
         Τ: +30 210 3355798 

z.legga@enterprisegreece.gov.gr              
 

        ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
             300€ πλέον Φ.Π.Α  
        (συμμετοχή σε 2 χώρες)  
                            ή  
             200€ πλέον ΦΠΑ 

         (συμμετοχή σε 1 χώρα)  
 

           ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
      Μέχρι 26 Οκτωβρίου 2018 

 
                ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 

www.enterprisegreece.gov.gr     

www.mfa.gr  

 

Ο Οργανισμός Enterprise Greece, στοχεύοντας στην 
ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών 
επιχειρήσεων και της αύξησης των Ελληνικών 
εξαγωγών, προγραμματίζει τη διοργάνωση 
επιχειρηματικών συναντήσεων στη Σερβία και τη  
Ρωσία, προκειμένου ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες 
του κλάδου Δομικών Υλικών, να έλθουν σε επαφή με 
αγοραστές των προαναφερόμενων χωρών. Οι 
επιχειρηματικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν  
τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου στο Βελιγράδι, την 
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στη Μόσχα και θα 
ολοκληρωθούν στις 14 Δεκεμβρίου στην Αγία 
Πετρούπολη.    
Η συμμετοχή στην επιχειρηματική αποστολή μπορεί 
να γίνει σε μία από τις δύο χώρες ή και στις δύο και 
δίνει τη δυνατότητα:  

- της πραγματοποίησης προκαθορισμένων 
συναντήσεων  με τις κατάλληλες επιχειρήσεις 
- της διερεύνησης των δυνατοτήτων συνεργασίας  
- της ενημέρωσης για τον ανταγωνισμό και τις 
συνθήκες της αγοράς. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
 

9/12 Αναχώρηση για Βελιγράδι 
10/12 Β2Β Βελιγράδι  
11/12 Αναχώρηση για Μόσχα 
12/12 Β2Β Μόσχα  
13/12 Αναχώρηση για Αγία Πετρούπολη 
14/12 Β2Β Αγία Πετρούπολη  
15/12 Αναχώρηση για Αθήνα   

 
Οι χώροι διεξαγωγής των συναντήσεων θα είναι οι κάτωθι:  
Βελιγράδι – Ξενοδοχείο Metropοl (www.metropolpalace.com)  
Μόσχα – Ξενοδοχείο National (www.national.ru)  
Αγία Πετρούπολη – Επιμελητήριο Αγίας Πετρούπολης  
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Χημικά, Μονωτικά, Χρώματα, Μάρμαρα, Πλακίδια, Ξύλινα δάπεδα, Κουφώματα, Είδη 
Υγιεινής, Ηλεκτρολογικό υλικό,  Έπιπλα Μπάνιου – Κουζίνας, Solar Energy, Green Energy, 
Interior & Exterior design κ.λπ.     

mailto:z.legga@enterprisegreece.gov.gr
http://www.enterprisegreece.gov.gr/
http://www.mfa.gr/
http://www.metropolpalace.com/
http://www.national.ru/


 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για την συμμετοχή  τους στην επιχειρηματική αποστολή οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα 
πρέπει  να αποστείλουν συμπληρωμένη έως τις 26 Οκτωβρίου 2018, την αίτηση 
συμμετοχής, επισυνάπτοντας το εταιρικό τους προφίλ στα Αγγλικά.   
Οι αιτήσεις και τα εταιρικά profiles, θα σταλούν στα γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών 
Υποθέσεων των Ελληνικών Πρεσβειών για αξιολόγηση από τους κατά τόπους αγοραστές και 
εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση συναντήσεων με τις εταιρείες που θα 
επιλέξουν. 
Έως τις 16 Νοεμβρίου, θα υπάρξει ενημέρωση ότι έχουν εξασφαλιστεί τουλάχιστον 5 
συναντήσεις ανά εταιρεία ανά χώρα συμμετοχής.  
Έως τις 23 Νοεμβρίου, οριστική επιβεβαίωση συμμετοχής και καταβολή του ποσού των 
300€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 372€ ή του ποσού των 200€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 248€. 

 
Η καταβολή του  ποσού γίνεται με κατάθεση στον  παρακάτω λογαριασμό: 
ALPHA BANK - IBAN:    GR85 0140 1200 1200 0200 2020 400      
Αρ. Λογ/σμού: 120.00.2002.020 400 
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE 
GREECE 
ΑΦΜ: 094439436, ΦΑΕ Αθηνών 
Σημειώνεται ότι  στο παραστατικό  της  Τραπέζης,  θα  πρέπει να αναφέρεται η αιτιολογία 
της κατάθεσης και η επωνυμία της εταιρείας. 
Παρακαλούμε  επίσης  για την ταυτοποίηση της κατάθεσής σας, όπως 
διαβιβάσετε  αντίγραφο του σχετικού παραστατικού της Τράπεζας στον  Enterprise Greece 
στο fax: 210 3355743  ή e-mail στο pay@enterprisegreece.gov.gr.   
Η εξόφληση του ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση της συμμετοχής στις 
επιχειρηματικές συναντήσεις,  ενώ η μη έγκαιρη εξόφληση αποκλείει τη συμμετοχή σε 
αυτές. 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.  
 
Μένος Αγγελάκης 
Διευθυντής Προβολής και Προώθησης Εξωτερικού Εμπορίου  

 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Το κόστος συμμετοχής στη διοργάνωση των επιχειρηματικών συναντήσεων ανά εταιρεία 
ανέρχεται σε 300 ευρώ πλέον Φ.Π.Α για  συμμετοχή και στις δύο χώρες  (Βελιγράδι, Μόσχα, 
Αγία Πετρούπολη) ή 200 ευρώ πλέον Φ.Π.Α για συμμετοχή σε μία εκ των δύο χωρών.  
Σημειώνεται ότι το κόστος μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνει τους συμμετέχοντες, 
όπως επίσης και η διαδικασία έκδοσης visa.  

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι εταιρείες που θα υποβάλλουν αίτηση, θα είναι είτε παραγωγοί είτε εμπορικοί 
αντιπρόσωποι προϊόντων – σημάτων, τα οποία θα αναφέρουν  ευκρινώς στην αίτηση 
συμμετοχής που θα υποβάλλουν και θα επισυνάψουν στην αίτησή τους το Profile της 
εταιρείας παραγωγής και τα προϊόντα που θα παρουσιαστούν. 
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