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Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, 

 

Σε εποχή δύσκολη, όλοι αναζητούμε διεξόδους. Ο επιχειρηματικός κόσμος γνωρίζει καλά ότι πρέπει 

ασταμάτητα να ζητά νέες ευκαιρίες. Στα δύσκολα εμείς οι Έλληνες επαγγελματίες και επιχειρηματίες 

αποφασίσαμε να δώσουμε τα χέρια, με ομόλογους στη Σερβία και να προχωρήσουμε μαζί.  

Ασφαλώς πηγαίνουμε κόντρα στο κύμα, όμως θα πετύχουμε. Η επιμελητηριακή φροντίδα της 

επαγγελματικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, είναι αυτή τη στιγμή απαραίτητη παρά ποτέ, καθότι 

εκδηλώνεται και από τις δύο πλευρές διάθεση, με πείσμα, να πάμε κόντρα στην εποχή μας και να 

ανοίξουμε νέους δρόμους. 

Μαζί πιστεύουμε ότι θα ξεπεράσουμε την κρίση ! Οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες όχι μόνο 

πιστεύουμε αλλά και βιώνουμε πραγματική κατάσταση. Είμαι βέβαιος, ότι και όλοι εσείς οι εκπρόσωποι 

των δημόσιων αρχών και των δύο χωρών, που μας τιμάται με την παρουσία σας, συναινείτε και 

συνομολογείτε, ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας η 

επιχειρηματική δράση.  

Γι αυτόν ακριβώς, τον λόγο, διοργανώνουμε αυτή την ημερίδα με τίτλο : “Γνωρίστε επιχειρηματικά την 

Σερβία”. Πρόκειται για την πρώτη από μία σειρά δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν τους αμέσως 

επόμενους μήνες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Σερβία. Άλλωστε αυτός δεν είναι ο ρόλος ενός 

διακρατικού Επιμελητηρίου; Να ανοίγει νέους δρόμους, να φέρνει σε επαφή τους επαγγελματίες, να 

τεκμηριώνει και να υποστηρίζει πρωτοβουλίες και όλα αυτά για να υπάρξει μια νέα άνθιση στις 

οικονομικές, εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρούσα σας και σας διαβεβαιώνω ότι η συμμετοχή σας μας στηρίζει 

άμεσα και δυναμικά να συνεχίσουμε με πείσμα και ενθουσιασμό το έργο μας. 

 

Με εκτίμηση,  

Κωνσταντίνος Γεωργάκος 

Πρόεδρος ΕλληνοΣερβικού Επιμελητηρίου Ελλάδας  
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Διοικητική Επιτροπή  

 

Γεωργάκος Κώστας 

Jovic Goran  

Γεωργιάδης Λευτέρης  

Prelevic Bane 

Παπανικολάου Θωμάς  

 

Διοικητικό Συμβούλιο  

 

Γεωργάκος Κώστας Πρόεδρος 

Jovic Goran Α΄ Αντιπρόεδρος 

Γεωργιάδης Λευτέρης Β΄ Αντιπρόεδρος 

Prelevic Bane Γενικός Γραμματέας 

Παπανικολάου Θωμάς Ταμίας 

Μακρής Ανδρέας Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 

Γυφτόπουλος Αντώνης  Μέλος 

 

Μη Εκτελεστικά Μέλη 

 

Μίχαλος Κωνσταντίνος – Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας 

Τζήκας Αναστάσιος – Πρόεδρος HELEXPO 

Miletic Milivoje – Πρόεδρος Επιμελητηρίου Βελιγραδίου 

Filipovic Ratko – Πρόεδρος Επιμελητηρίου Vojvodina 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

 

ΕλληνοΣερβικό Επιμελητήριο Ελλάδας  

Τσιμισκή 54 , 54623 Θεσσαλονίκη , Τηλ.: 2310 2777798 , Φαξ:  

E-mail: - www.greekserbian.com  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ  

 

Η 1η Ημερίδα με θέμα « Γνωρίστε Επιχειρηματικά τη Σερβία » θα διεξαχθεί στις 18 Μαρτίου 2016, στο 

«Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)», Τσιμισκή 29,  54624, Θεσσαλονίκη  

Τηλ.: 2310 370100 , www.ebeth.gr  

 

ΕΓΓΡΑΦΗ  

 

Η εγγραφή ανέρχεται στα 80 €   και περιλαμβάνει: 

# Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος 

# Τσάντα και έντυπα της Ημερίδας  

# Πρόσκληση για την εκδήλωση λήξης της Ημερίδας  

Η τιμή της εγγραφής επιβαρύνεται με 23% Φ.Π.Α. 

 

για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη είναι δωρεάν , επίσης είναι δωρεάν για τα νέα μέλη που θα 

κάνουν εγγραφή πριν την Ημερίδα  

 

ΕΚΘΕΣΗ  

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Ημερίδας θα λειτουργεί έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών. 

http://www.greekserbian.com/
http://www.ebeth.gr/


 

 

VOYAGER COMPLETE TRAVEL SERVICES 

Αγ. Σοφίας 18, 54622 Θεσσαλονίκη 
Tηλέφωνα: 2310250401, 2310250403,  Fax: 2310250418 
Ιστός: www.voyagertravel.gr, email: info@voyagertravel.gr 

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ 

 

Η επίσημη γλώσσα της Ημερίδας θα είναι η Ελληνική και η Σερβική  

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία  

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

 

Voyager Complete Travel Services  

Αγίας Σοφίας 18 54622 Θεσσαλονίκη , Τηλ.: 2310 250403  

Φαξ: 2310 250418 , e-mail: congress-secretary@voyagertravel.gr 

www.voyagertravel.gr  

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  

 

Παρουσίαση Σερβικών project  

Παρουσίαση φορολογικού συστήματος της Σερβίας 

Παρουσίαση εργασιακού καθεστώτος της Σερβίας 

Χρηματοπιστωτικό σύστημα της Σερβίας 

Σχέση Σερβικού κράτους – επιχειρήσεων και χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ) 

Νομικό καθεστώς επιχειρήσεων – Διαδικασία σύστασης μίας νέας εταιρίας στη Σερβία 

 

 

 

 

 

mailto:congress-secretary@voyagertravel.gr
http://www.voyagertravel.gr/
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες –φορείς -χορηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν με έναν ή 

περισσότερους από τους κάτωθι προτεινόμενους τρόπους. Ακόμη σας ενημερώνουμε ότι στο συνολικό 

ύψος χορηγίας θα συνυπολογίζονται οι εγγραφές καθώς και οι μετακινήσεις και διαμονές συνέδρων, με 

αντίστοιχη αναγνώριση του βαθμού χορηγίας της εταιρείας σας και σχετική αναφορά στο έντυπο και στο 

ηλεκτρονικό υλικό του Ημερίδας.  

 

1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  

 

Το πρόγραμμα θα αποσταλεί σε φορείς και μέλη των επιμελητηρίων και θα δοθεί σε όλους τους 

συμμετέχοντες της Ημερίδας (ελάχιστη συμμετοχή 100 ατόμων). Περιορισμένος αριθμός σελίδων του 

τελικού προγράμματος θα διατεθεί για διαφημιστικές καταχωρήσεις.  

 

Τελικό πρόγραμμα  

    

Κόστος χορηγίας ανά καταχώρηση 

 

Οπισθόφυλλο: 1.000 € + ΦΠΑ  

Εσωτερικές Σελίδες οπισθόφυλλου & εξώφυλλου 800 € + ΦΠΑ  

Εσωτερικές σελίδες: 500 € + ΦΠΑ  

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Θα σας σταλούν άμεσα οι διαστάσεις των καταχωρήσεων. 
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2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ BANNER –ROLL UP ΣΤΟΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Κόστος 1.000 € + ΦΠΑ  

 

Περιορισμένος εκθεσιακός χώρος θα φιλοξενηθεί στο foyer της συνεδριακής αίθουσας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της Ημερίδας.  

Με την συμμετοχή σας στην έκθεση, αποκτάτε μια σημαντική ευκαιρία να τοποθετήσετε το όνομα, τις 

υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας ψηλά. Ένας σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό θα έρθουν να σας δουν. 

 

3. ΠΡΟΒΟΛΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟ PONTIUM ΤΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ Κόστος 2.000 € + ΦΠΑ 

 

Προβληθείτε στο Pontium του ομιλητή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σε όλους τους συνέδρους, όλες τις 

ημέρες του Ημερίδας.  Το «Portrait Pontium» είναι μια ειδική κατασκευή η οποία περιλαμβάνει μία 

ενσωματωμένη οθόνη, τελευταίας τεχνολογίας, 50 ιντσών .  Η ενσωματωμένη οθόνη δίνει την δυνατότητα 

για προβολή του λογοτύπου της Χορηγού Εταιρείας στο πάνω μέρος της οθόνης. Παρακάτω ακολουθούν 

κάποιες φωτογραφίες του Pontium από πρόσφατα συνέδρια 
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4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Κόστος 3.000 € + ΦΠΑ 

 

Οργάνωση Διάλεξης στα πλαίσια του προγράμματος της Ημερίδας με μέγιστη διάρκεια 40 λεπτά. Το θέμα 

της παρουσίασης καθώς και η ώρα και μέρα θα εγκριθούν πρώτα από την Οργανωτική Επιτροπή της 

Ημερίδας. 

 

5. ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  Κόστος 1.500 € + ΦΠΑ 

 

Κάλυψη του κόστους της συνεδριακής αίθουσας καθώς και του οπτικοακουστικού εξοπλισμού. 

Οφέλη Χορηγού Εταιρείας:  

Προβολή λογότυπου χορηγού στην κεντρική οθόνη στα διαλείμματα και τοποθέτηση roll up banner 

χορηγού στη Συνεδριακή Αίθουσα (H κατασκευή των banners θα γίνει από το χορηγό). 

 

6. ΕΝΘΕΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ  Κόστος: 2.000 € + ΦΠΑ 

 

Διαφημιστικό έντυπο της Χορηγού Εταιρείας μπορεί να συμπεριληφθεί στο υλικό του χαρτοφύλακα ο 

οποίος θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες . Οι μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις είναι Α4 και δεν 

πρέπει να ξεπερνά σε βάρος τα 250 γρ.  

Αποστολή έως τις 11 Μαρτίου 2016 στα γραφεία μας υπόψη κου Παπαϊωάννου Πάρι 

(Αγίας Σοφίας 18 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54622 τηλ. 2310 250401 ) 

 

Οφέλη Χορηγού Εταιρείας:  

Το λογότυπο της χορηγού εταιρείας θα αναφέρεται στη σελίδα ευχαριστιών στο τελικό πρόγραμμα του 

Ημερίδας.  
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7. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ BANNER ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ  Κόστος: 1.500 € + ΦΠΑ 

 

Τοποθέτηση Banner ή roll up στη γραμματεία της Ημερίδας .H κατασκευή του banner θα γίνει από το 

χορηγό). 

 

Οφέλη Χορηγού Εταιρείας:  

Η Χορηγός Εταιρεία επί πλέον θα έχει τις παρακάτω παροχές. 

Αναφορά στη σελίδα ευχαριστιών του τελικού προγράμματος του Ημερίδας. 

 

8. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ  Κόστος: 800 € ανά διάλειμμα + ΦΠΑ 

 

Καφές, τσάι, χυμοί και βουτήματα θα προσφέρονται στους Συνέδρους κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων (2 συνολικά). 

Οφέλη Χορηγού Εταιρείας:  

Το λογότυπο της χορηγού εταιρείας θα εμφανίζεται στα σημεία διάθεσής του καφέ μέσω ειδικών 

πλαστικοποιημένων πινακίδων και θα αναφέρεται στη σελίδα ευχαριστιών του τελικού προγράμματος 

του Ημερίδας. 

 

9. προβολή Στην ιστοσελίδα του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Κόστος: 800 € + ΦΠΑ 

 

 Δυνατότητα προβολής μέσα από την ιστοσελίδα του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 

www.greekserbian.com  με banner το οποίο θα είναι αναρτημένο για το έτος 2016 .  

Οφέλη Χορηγού Εταιρείας:  

Η Χορηγός Εταιρεία επί πλέον θα έχει τις παρακάτω παροχές. 

Αναφορά στη σελίδα ευχαριστιών του τελικού προγράμματος του Ημερίδας. 

 

http://www.greekserbian.com/
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10. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  Κόστος: 800 € + ΦΠΑ 

 

Διαφήμιση της χορηγού εταιρείας με προβολή του λογότυπου της σε βάση φόρτισης κινητών τηλεφώνων,  

που θα τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο στον εκθεσιακό χώρο  

Οφέλη Χορηγού Εταιρείας:  

Η Χορηγός Εταιρεία επί πλέον θα έχει τις παρακάτω παροχές. 

Αναφορά στη σελίδα ευχαριστιών του τελικού προγράμματος του Ημερίδας. 

 

11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ – ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ   

 

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ // Κατάστημα Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη  

Account No: 5238-016383-583 

IBAN: GR66 0172 2380 0052 3801 6383 583 

Swift Code: PIRBGRAAA 

Δικαιούχος: Α. Ανοιξά - Π .Γκάτζιου Ο.Ε. - VOYAGER CTS 

Σε περίπτωση κατάθεσης παρακαλώ να μας στείλετε με φαξ στον αριθμό +30 2310 250418 

φωτοαντίγραφο. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

Οι χορηγίες επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23% Για την επιβεβαίωση της χορηγίας απαιτείται προκαταβολή 50% 

του συνολικού κόστους προς την γραμματεία του Ημερίδας, VOYAGER COMPLETE TRAVEL SERVICES. 

Οριστική εξόφληση χορηγιών , 30 ημέρες μετά την έκδοση του σχετικού παραστατικού 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε όπως απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Ημερίδας, 

VOYAGER COMPLETE TRAVEL SERVICES, κα Νάνσυ Ανοιξά, τηλ. +302310 250401, φαξ. +302310 250418 

και e-mail: nanixa@voyagertravel.gr. 

  

mailto:nanixa@voyagertravel.gr

