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Αφορά αλλοδαπές επιχειρήσεις, οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συνεργασία,
ώστε να διαθέσουν στη χώρα τους ελληνικά προϊόντα.
Οι ζητήσεις παρατίθενται ανά χώρα και είναι οι εξής:
Βουλγαρία : άμυλο, ελιές, αυγά, κρόκοι αυγών.
Ιράν : βαλβίδες για ελαστικά αυτοκινήτων και ζυγοί ακριβείας.
Κίνα : 1 αίτημα συνεργασίας για δραστηριοποίηση εταιρείας εκμετάλλευσης ορυκτών
στην Ελλάδα.
Σαουδική Αραβία : 1 αίτημα συνεργασίας με εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
Σλοβενία : ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα.
Επίσης, 2 ελληνικές επιχειρήσεις ζητούν συνεργασία με εταιρείες εμπορίας
εξαρτημάτων μετάδοσης ισχύος, συστημάτων εξαερισμού και εργαλείων για χρήση
στον κατασκευαστικό τομέα.
Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Βιομηχανίας του ΕΒΕΑ (τηλ. 210 3607944, fax 210 3624643, email:
viom@acci.gr )
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Το Ισραήλ με προσφορά προϊόντων από 14 επιχειρήσεις οι οποίες
δραστηριοποιούνται στους κλάδους:1) ειδών τροφίμων 2) κατασκευής συστημάτων
φωτισμού 3) κατασκευής και εμπορίας ειδών δώρου 4) εφαρμογών λογισμικού
5)φαρμακευτικών/καλλυντικών προϊόντων 6)ιατρικών συσκευών 7)τεχνολογίας
τροφίμων 8) τεχνολογίας επεξεργασίας ύδατος 9)παροχής υπηρεσιών εκπόνησης
μελετών σε έργα υποδομών 10) συστημάτων ελέγχου πρόσβασης και άμυνας
11)αεροδιαστημικής και 12) εξοπλισμού ασφάλειας και σηματοδότησης
αυτοκινητόδρομων.
Η Κίνα με προσφορές από 13 επιχειρήσεις στους κλάδους κατασκευής: 1)
παιχνιδιών 2) πλαστικών ειδών και μερών 3) χρωστικών υλών 4) χημικών προϊόντων
5) συστημάτων φωτισμού εξοικονόμησης ενέργειας 6) γεωσυνθετικών 7) μόνιμων
εικονικών κυκλωμάτων (PVC) 8) μηχανημάτων έγχυσης 9) ορειχάλκινων και
μπρούτζινων ράβδων 10) υπέρυθρων κεραμικών εστιών και 11) εκμετάλλευσης
ορυκτών υλικών.
Η Λιθουανία με προσφορές από 10 επιχειρήσεις στους κλάδους: 1) τροφίμων/
ποτών και 2) καλλυντικών προϊόντων.
Η Ουκρανία με προσφορές από 5 επιχειρήσεις στους κλάδους: 1) παραγωγής
μανιταριών 2) κατασκευής λαμπτήρων και συστημάτων φωτισμού 3) παραγωγής
ηλιόσπορου και 4) κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού βαριάς βιομηχανίας.
Επίσης, η Σρι Λάνκα με προσφορές από 5 επιχειρήσεις στους κλάδους: 1)
παραγωγής καουτσούκ και προϊόντων αυτού 2) ξύλινων κουτιών συσκευασίας 3)
παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών logistics 4)κατασκευής ειδών από
κοκοφοίνηκα και 4) παροχής υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης.
Η Ελλάδα με προσφορές από 3 επιχειρήσεις στους κλάδους: 1) παροχής
μεταφραστικών υπηρεσιών 2) παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και 3) κατασκευής
μηχανισμού οργάνου υψηλής ακριβείας.
Επίσης, η Τουρκία με προσφορές από 3 επιχειρήσεις στους κλάδους:1) εμπορίας
οικοδομικών λίθων (μάρμαρο), 2)παροχής αρχιτεκτονικών υπηρεσιών και εργασιών
και 3)ανάπτυξης και πώλησης επαγγελματικών χώρων
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κλάδους:1)κλωστοϋφαντουργικών ειδών και 2) παραγωγής αιθέριων ελαίων.

στους

Η Βουλγαρία με προσφορές από 2 επιχειρήσεις στους κλάδους: 1)παροχής
υπηρεσιών εκτύπωσης και 2) κατασκευής επίπλων.
Το Πακιστάν με προσφορές από 2 επιχειρήσεις στους κλάδους:1) κατασκευής
εργαλείων και ειδών προστασίας εργαζομένων και 2) ειδών τροφίμων και
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Η Ινδία με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο φαρμακευτικών προϊόντων και
αναλώσιμων υλικών χειρουργείου
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εμπορίου του ΕΒΕΑ
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Η Ιταλία με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών.
Η Κροατία με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο πληροφοριακού και
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
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