
 

Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) 
Βασιλίσσης Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα 

Γραφείο Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136, 546 21 
T: 210 3355700, F: 210 3242079, www.enterprisegreece.gov.gr 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Τόκυο – ΙΑΠΩΝΙΑ & Σεούλ- ΚΟΡΕΑ  ,  
26 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2016 

 
Η  Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ 

– Enterprise Greece,  με στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών των 

ελληνικών επιχειρήσεων στις αγορές της Ιαπωνίας και της Ν. 

Κορέας, και στο πλαίσιο των  δράσεων του 2016,  

προγραμματίζει επιχειρηματική αποστολή για τον κλάδο 

τροφίμων στο Τόκυο και τη Σεούλ, 26 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου 

2016. Η επιχειρηματική αποστολή αποτελεί συνέχεια των 

συναντήσεων Β2Β, που πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα & 

Θεσσαλονίκη 30 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2016. 

 

Η επιχειρηματική αποστολή θα αποτελείται  από 25 εταιρείες 

του κλάδου.  

 

Η συμμετοχή στην αποστολή, 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. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  
 

26 Νοεμβρίου, αναχώρηση από Αθήνα 

27 Νοεμβρίου, άφιξη στo Τόκυο 

28 Νοεμβρίου, επιχειρηματικές συναντήσεις 

29 Νοεμβρίου, επιχειρηματικές συναντήσεις και επίσκεψη σε 

super market 

30 Νοεμβρίου, αναχώρηση για Σεούλ 

1 Δεκεμβρίου  επιχειρηματικές συναντήσεις 

2 Δεκεμβρίου επιχειρηματικές συναντήσεις και επίσκεψη σε 

super market  

3 Δεκεμβρίου Επιστροφή      

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι: 

γαλακτοκομικά και ειδικά τα τυριά, ελαιόλαδο, ξηροί καρποί 

(φιστίκια, σταφίδα, κλπ.), μέλι, προϊόντα υγιεινής διατροφής, 

βότανα, κονσέρβες φρούτων (κυρίως ροδάκινα) και λαχανικών, 

χυμοί (πορτοκάλι, ρόδι, ροδάκινο, κλπ), ζαχαρώδη προϊόντα,  

και άλλα 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΑΝΝΙΤΑ ΤΡΥΠΟΣΚΟΥΦΗ 

T.: +30 210 33 55 778 

e-mail 

a.triposkoufi@enterprisegreece.gov.gr  

 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

350 € πλέον  Φ.Π.Α 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Μέχρι  12 Σεπτεμβρίου 2016 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο:  

Σύμβουλος ΟΕΥ Α κ. Πρωτοπαπάς 

Τ +81-3-34045853 34041195,  

Ε. ecocom-tokyo@mfa.gr 

Γραφείο ΟΕΥ Σεούλ 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α κ. Καραπέτσας 

Τ +82-2-7548292,  

Ε. commercial@greekemb.net 

ecocom-seoul@mfa.gr 

 

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 

http://www. enterprisegreece.gov.gr 

http://www. agora.mfa.gr/kr91 

http://www. japan-greece-business.gr  
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(*) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Το κόστος  συμμετοχής ανά εταιρεία ανέρχεται σε 350 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και περιλαμβάνει:  

• ατομικό  πρόγραμμα επιχειρηματικών συναντήσεων  

• διερμηνεία- γραμματειακή υποστήριξη.   

• ενοικίαση αίθουσας για την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών συναντήσεων και  

• μεταφορά δειγμάτων (ένα μικρό χαρτοκιβώτιο max 10 -15 Kg) για κάθε χώρα. 

Οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν να καλύψουν  εξ  ιδίων το αεροπορικό εισιτήριο και τις δαπάνες διαμονής 

του εκπροσώπου τους στη Σεούλ και στο Τόκυο.  

Στις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθεί ο χώρος πραγματοποίησης των συναντήσεων. Τα γραφεία των 

ΟΕΥ θα εξετάσουν και θα προτείνουν ξενοδοχεία και τα κόστη διαμονής προς διευκόλυνσή σας. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Για την συμμετοχή  τους στην επιχειρηματική αποστολή οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει  να 

αποστείλουν συμπληρωμένη έως τις 12 Σεπτεμβρίου την αίτηση συμμετοχής, επισυνάπτοντας το εταιρικό 

προφίλ στα Αγγλικά.   

 

Έως τις 10 Οκτωβρίου 2016, θα υπάρξει η ενημέρωση ότι έχουν εξασφαλιστεί τουλάχιστον 5 

συναντήσεις ανά πόλη.  

 

Έως τις 20 Οκτωβρίου οριστική επιβεβαίωση συμμετοχής και καταβολή του ποσού των 350 € πλέον ΦΠΑ 

24 %, ήτοι 434 €. 

 

Η καταβολή του  ποσού μπορεί  να  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 

 

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 κατάθεσης σας, όπως διαβιβάσετε  αντίγραφο του 

σχετικού παραστατικού της Τράπεζας στην  Enterprise Greece SA  στο fax: 210 3355743  ή e-mail στο 

pay@enterprisegreece.gov.gr, καθώς και ένα αντίγραφο στην υπεύθυνη οργάνωσης κα. Αννίτα 

Τρυποσκούφη e-mail: a.triposkoufi@enterprisegreece.gov.gr   

 
Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση της συμμετοχής στην επιχειρηματική 

αποστολή ενώ η μη έγκαιρη εξόφληση αποκλείει τη συμμετοχή στην επιχειρηματική αποστολή. 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, 

 

Μένος Αγγελάκης 

Διευθυντής 


