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Υπό την αιγίδα: 

 
 
 

             Αθήνα, 12 Μαϊου 2015 
 
 

2Ο Ελληνογερµανικό Φόρουµ Τροφίµων    
 Παρουσίαση Εταιρίας & Συµµετοχή στις Β2Β Συναντήσεις 

  
Αξιότιµοι κυρίες και κύριοι,  
το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, το οποίο στηρίζει ενεργά τις ελληνογερµανικές εµπορικές σχέσεις και προωθεί τις πρωτοβουλίες 
και δράσεις των εταιριών-µελών του, διοργανώνει, σε συνεργασία µε την εταιρία-µέλος BASF Ελλάς ΑΒΕΕ, ένα τριήµερο προώθησης των ελληνικών 
παραδοσιακών προïόντων. 
 
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή 
Ενότητα Πιερίας, πρόκειται να υλοποιηθεί  η πρωτοβουλία αυτή, µε τη µορφή ενός συνεδρίου και Β2Β συναντήσεων γερµανικών εταιριών µε Έλληνες 
παραγωγούς  

στις 20. – 22.05.2015, στο ξενοδοχείο CAVO OLΥMPO Resort & Spa,  
στην Πλάκα Λιτοχώρου Πιερίας, στην Κεντρική Μακεδονία. 

 
Την πρώτη ηµέρα θα πραγµατοποιηθούν οµιλίες από εκπροσώπους του πολιτικού, διπλωµατικού και τραπεζικού χώρου,  ενώ τη δεύτερη ηµέρα θα λάβει χώρα 
ένα πάνελ συζήτησης υπό το συντονισµό του Γραφείου της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης, µε θέµα: «Αγροτικοί Συνεταιρισµοί – ένα επιτυχηµένο µοντέλο για την παραγωγή και την προώθηση των αγροτικών προϊόντων». Θα 
ακολουθήσουν σύντοµες παρουσιάσεις των ελληνικών και γερµανικών εταιριών και θα διεξαχθούν οι συναντήσεις B2B µεταξύ των Ελλήνων 
παραγωγών/ελληνικών συνεταιρισµών και των γερµανικών εταιριών, που επιθυµούν να εισάγουν ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα, όπως: φρούτα, λαχανικά, 
ελαιόλαδο, ελιές, κρασί, τσίπουρο, ρύζι και µακαρόνια. Θα υπάρχουν παράλληλα και µικρά stands, όπου οι ελληνικές εταιρίες θα εκθέτουν τα προïόντα τους για 
γευσιγνωσία. Στο 2ο Ελληνογερµανικό Φόρουµ Τροφίµων θα συµµετέχουν η αλυσίδα σούπερ µάρκετ Globus, στην οποία το 2015 απονεµήθηκε το 
Retail Award σαν η πρώτη αλυσίδα φρούτων και λαχανικών στη Γερµανία), καθώς και η εταιρία Εurogroup S.A. ( θυγατρική της εταιρίας REWE, η 
οποία ανήκει στις µεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ µάρκετ στη Γερµανία). 
 
Σκοπός µας είναι, το εγχείρηµα αυτό να έχει θετικό αντίκτυπο και συνέχεια στη µελλοντική συνεργασία των γερµανικών εταιριών µε τους Έλληνες παραγωγούς. 
Πιστεύουµε, ότι η πρωτοβουλία αυτή ενδιαφέρει την εταιρία σας και σας καλούµε να δηλώσετε τη συµµετοχή σας. 
500.- € + Φ.Π.Α. 
- επίσκεψη των γερµανικών εταιριών στις εγκαταστάσεις της εταιρίας σας στις 22.05. 
- παρουσίαση της εταιρίας σας στο φόρουµ, διάρκειας 5’, στις 20.05 (δικής σας υποχρέωσης) 
- ηλεκτρονική προβολή του λογοτύπου σας στην οθόνη πίσω από τον οµιλητή (δικής µας υποχρέωσης) 
- stand της εταιρίας σας στο φουαγιέ της αίθουσας µε τα προïόντα σας για γευσιγνωσία  
- banner της εταιρίας σας 2µ. ύψος Χ 1µ. πλάτος (δικής σας υποχρέωσης) 
- 10 προσκλήσεις για το συνέδριο για εσάς και τους πελάτες σας  
- συµµετοχή σε Β2Β συναντήσεις µε γερµανικές εταιρίες (θα σας αποσταλεί πρόγραµµα συναντήσεων) 
- συµµετοχή στο πλήρες πρόγραµµα του φόρουµ (συµπ. coffee breaks, light lunches, δείπνο σε µπουφέ για τις 20. και 21.05) 
250.- € + Φ.Π.Α. 
- stand της εταιρίας σας στο φουαγιέ της αίθουσας µε τα προïόντα σας για γευσιγνωσία  
- banner της εταιρίας σας 2µ. ύψος Χ 1µ. πλάτος (δικής σας υποχρέωσης) 
- 5 προσκλήσεις για το συνέδριο για εσάς και τους πελάτες σας 

- συµµετοχή σε Β2Β συναντήσεις µε γερµανικές εταιρίες (θα σας αποσταλεί πρόγραµµα συναντήσεων) 
- συµµετοχή στο πλήρες πρόγραµµα του φόρουµ (συµπ. coffee breaks, light lunches, δείπνο σε µπουφέ για τις 20. και 21.05) 
180.€- + Φ.Π.Α 
- συµµετοχή σε B2B συναντήσεις µέχρι 3 γερµανικές εταιρίες (θα σας αποσταλεί πρόγραµµα συναντήσεων) 
- συµµετοχή στο πλήρες πρόγραµµα του φόρουµ (συµπ. coffee breaks, light lunches, δείπνο σε µπουφέ για τις 20. και 21.05) 
 70.€- + Φ.Π.Α 
-συµµετοχή σε B2B συνάντηση µε µία γερµανική εταιρία (θα σας αποσταλεί πρόγραµµα συναντήσεων) 
-συµµετοχή στο πλήρες πρόγραµµα του φόρουµ (συµπ. coffee breaks, light lunches, δείπνο σε µπουφέ για τις 20. και 21.05) 
 

Επισυνάπτεται το συνοπτικό πρόγραµµα του Φόρουµ. Παρακαλούµε να µας απαντήσετε το αργότερο µέχρι τις 14.05.2015, Φαξ: 210 64 45 
175, κα Ε. Λιούτα, τηλ. 210 64 19 038, κα Β. Παπαδάκη, τηλ. 210 64 19 018, κα Α. Θεοφανίδου, τηλ. 210 64 19 025, κιν.: 6944 266 603. 
 
Mε φιλικούς χαιρετισµούς  
 

∆ρ. Αθανάσιος Κελέµης   Αθηνά Θεοφανίδου   
Γενικός ∆ιευθυντής   ∆ιευθύντρια ∆ηµοσίων Σχέσεων 
Μέλος ∆.Σ. 

,    Ναι, ενδιαφέροµαι να συµµετάσχω στο 2Ο Ελληνογερµανικό Forum Τροφίµων 
           (συµπληρώστε µε X το ποσό) 

        ���� 500.- € + ΦΠΑ   ���� 250.- € + ΦΠΑ      ���� 180.-€ + ΦΠΑ      ���� 70.-€ + ΦΠΑ 
Εταιρία …………………………………………………………….Αρµόδιος:……………………………………………………….. 
∆/νση:…………………………………………………………………………………………….Τ.Κ…………………………………. 
Aρ.Παρ:…………………………… ΑΦΜ…………………………..…………………………∆ΟΥ……………………………….. 
Επάγγελµα:……………………………Τηλ.:………………………………………E-Mail:…………………………………………. 
Σε ποια οµάδα προϊόντων θα θέλατε να συµµετέχετε στις Β2Β συναντήσεις; 
���� ελιές ���� ελαιόλαδο ���� ρύζι ���� κρασί ���� τσίπουρο ���� µαστίχα Χίου ���� φρούτα ���� λαχανικά 


