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ΠΡΟΚΛΗΗ 
 

Δπιτειρημαηική αποζηολή ζηο Krasnodar, Νόηια Ρωζία 
 
 
Σν Δλληνορωζικό Δμπορικό Δπιμεληηήριο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΒ 
Δπιτειρημαηικό σμβούλιο Γιεθνών Γράζεων θαη ην Δπιτειρημαηικό 
σμβούλιο Δλλάδας- Ρωζίας ζπλδηνξγαλψλνπλ γηα πξψηε θνξά  επηρεηξεκαηηθή 
απνζηνιή ζην Krasnodar ηεο Νφηηαο Ρσζίαο ζηηο 9-12 Απριλίοσ 2014. ηφρνο ηεο 
απνζηνιήο είλαη λα δψζεη ηελ επθαηξία ζε εμσζηξεθείο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο  λα 
εηζέιζνπλ ζε κία κεγάιε αγνξά ηεο Ρσζηθήο Πεξηθέξεηαο, ζε κηά πεξηνρή 
αλεμεξεχλεηε απφ ηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε 
αλάπηπμε θαη ζηελ νπνία ππάξρνπλ επθαηξίεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζε πιεζψξα 
ηνκέσλ.  
 
Δπεηηα απφ ζπκθσλία πνπ έρεη εμαζθαιηζζεί κε ην Eπηκειεηήξην ηνπ Krasnodar, νη 
ειιεληθέο εηαηξίεο ζα έρνπλ αηνκηθφ πξφγξακκα ηθαλνχ αξηζκνχ Β2Β 
επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ, ην νπνίν ζα γίλεη γλσζηφ έγθαηξα, ψζηε λα ππάξρεη 
δπλαηφηεηα γηα θαηάιιειε πξνεξγαζία θαη αξρηθέο επηθνηλσλίεο πνπ ζα 
δηεπθνιχλνπλ ηε δηεμαγσγή ησλ ζπδεηήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο. Οη 
θιάδνη πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Krasnodar, είηε θαζαξά εμαγσγηθά είηε γηα joint-ventures κε ηνπηθνχο εηαίξνπο, είλαη : 
ηρόθιμα & ποηά, νέες ηετνολογίες, δομικά σλικά, τημικά-πλαζηικά-τρώμαηα, 
ενδύμαηα-σποδήμαηα, σλικά-ζσζκεσαζία, θαρμακεσηικά-καλλσνηικά, 
ηοσριζμός, ενέργεια. 
 
Σν αξρηθφ πξφγξακκα ηεο απνζηνιήο είλαη: 
 
Tεηάρηη, 9 Απριλίοσ 2014 
Aλαρψξεζε γηα Krasnodar 
 
Πέμπηη, 10 Απριλίοσ 2014  

09:30-11:00  Δπηρεηξεκαηηθφ Φφξνπκ 
                             Παξνπζηάζεηο: 

- ε νηθνλνκία θαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζην Krasnodar 
- ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο    
- αλάγθεο ζε πξντφληα-ππεξεζίεο, ππνδνκέο 
- ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε γηα εληνπηζκφ επθαηξηψλ,   
- αλαδήηεζε θαηάιιεισλ εηαίξσλ 
- δηαδηθαζίεο, πξνυπνζέζεηο, απαηηήζεηο γηα ζχλαςε ζπκθσληψλ  



       

11:00-18:00  Δπηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο 
Παραζκεσή, 11 Απριλίοσ 2014 

10:00-18:00   πλέρεηα επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ 
                                Δπηζθέςεηο ζε ηνπηθέο εηαηξίεο αλάινγα κε εηδηθφ  ελδηαθέξνλ   
 
άββαηο, 12 Απριλίοσ 2014 

Eπηζηξνθή ζηελ Αζήλα 
 
 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δειψζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηέιλνληαο 
ζπκπιεξσκέλν ην ζπλεκκέλν έληππν ζηα e-mail: secretary@hrcc.gr ή 
office@hrcc.gr  έως 17 Μαρηίοσ 2014, ψζηε λα ππάξρεη επαξθήο ρξφλνο λα 

νξγαλσζνχλ έγθαηξα  νη ζπλαληήζεηο κε ηηο Ρσζηθέο εηαηξίεο. εκεηψλεηαη φηη ε 
απνζηνιή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ ειάρηζηε ζπκκεηνρή 15 ειιεληθψλ 
επηρεηξήζεσλ.  
 
Γηα πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ην ΔΒ Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην 
Γηεζλψλ Γξάζεσλ, θ. Γ. Παηζηαβφ, ηει.2115006144, ην Διιελνξσζηθφ Δκπνξηθφ 
Δπηκειεηήξην, θα Διελα Κνληξάηνβα θαη θα Διελα Κνζκίδε, ηει. 210 69 81 127, 
211 700 7043. 
 
Με εθηίκεζε, 
 
Θαλάζεο Λαβίδαο 
Πξφεδξνο 
ΔΒ Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην Γηεζλψλ Γξάζεσλ 
 
 
ζπλ: Γήισζε ζπκκεηνρήο 
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