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ΘΕΜΑ: Επιχειρηματικές Β2Β συναντήσεις
Στο πλαίσιο της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2018» το Επιμελητήριο Κορινθίας θα διοργανώσει επιχειρηματικές αποστολές
με Ακόλουθους Εμπορικούς και Οικονομικών Υποθέσεων καθώς και ξένων
συνεργασίες με ελληνικές επιχειρήσεις.

επιχειρήσεων που αναζητούν

Οι Πελοποννησιακές επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με τους εκπροσώπους ξένων επιχειρήσεων,
οι οποίες ενδιαφέρονται για τα πελοποννησιακά προϊόντα και για διεθνή συνεργασία και να συμμετάσχουν σε
επιχειρηματικές B2B συναντήσεις και επισκέψεις σε επιχειρήσεις.

Οι επιλεγμένες επιχειρήσεις της Πελοποννήσου θα έχουν προκαθορισμένα ραντεβού με τους ξένους πιθανούς
συνεργάτες.

Γιατί να συμμετέχετε

Σε προκαθορισμένες διμερείς συναντήσεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία:
• Να αξιοποιήσουν τις εξατομικευμένες 20λεπτες συναντήσεις
• Να συζητήσουν δυνατότητες συνεργασίας

• Να βρουν νέους συνεργάτες και να καθιερώσουν νέες επιχειρηματικές σχέσεις
• Να προσεγγίσουν νέες διεθνείς αγορές

• Να βρουν νέες επιχειρηματικές συνεργασίες

• Να προωθήσουν το προφίλ της επιχείρησής τους με συγκεκριμένο αίτημα ή προσφορά
• Να έχουν υποστήριξη και παρακολούθηση μετά την έναρξη των συμφωνιών
Κύριοι τομείς

• Τρόφιμα, ποτά και αγροτικά προϊόντα
• Οργανικά τρόφιμα
• Τουρισμός

• Χειροτεχνία

Η συμμετοχή για τις πελοποννησιακές επιχειρήσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να:

• είναι ενήμερα μέλη των Επιμελητηρίων της Πελοποννήσου

• ανήκουν στους παραπάνω κλάδους που αφορά η επιχειρηματική αποστολή
• διαθέτουν/ετοιμάσουν προφίλ και υλικό της επιχείρησης στα Αγγλικά
• διαθέτουν ιστοσελίδα κατά προτίμηση και στα Αγγλικά

• διαθέτουν δείγματα προϊόντων κατά προτίμηση και με αγγλική ετικέτα
Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Παναγιώτης Πιτσάκης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κορινθίας
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