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Αγαπητοί συνεργάτες,

Εκατοντάδες ελληνικές
επιχειρήσεις αύξησαν τις
εξαγωγές τους
συµµετέχοντας, µεταξύ
άλλων, στις επιχειρηµατικές
αποστολές που διοργάνωσε ο
ΟΠΕ σε σηµαντικές αγορές –
στόχους.
Η ελληνική παρουσία αρχίζει
µετά από χρόνια να γίνεται
και πάλι αισθητή στις
διεθνείς αγορές και τα
ελληνικά προϊόντα να
προκαλούν το έντονο
ενδιαφέρον αγοραστών και
επαγγελµατιών.
Οι επιχειρηµατικές
αποστολές που
διοργανώνονται από το 2005
έδωσαν την ευκαιρία στις
επιχειρήσεις της χώρας µας
να ανοίξουν νέους διαύλους
επικοινωνίας µε αξιόλογους
αγοραστές, διανοµείς και
µέσα µαζικής επικοινωνίας
στις αγορές – στόχους.

ΡΩΣΙΑ
(ΕΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ-ΤΙΟΥΜΕΝ)
(24-29 ΜΑΪΟΥ 2009)

Στο πλαίσιο του προγράµµατος δράσης του για το έτος 2009, ο Ελληνικός
Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ), σε συνεργασία µε το
Επιµελητήριο Καστοριάς και το Ελληνικό Κέντρο Γούνας, διοργανώνει για
τον κλάδο γούνας-δέρµατος, επιχειρηµατική αποστολή στη Σιβηρία της
Ρωσίας και συγκεκριµένα στις πόλεις Ekaterinburg και Tyumen από
24 έως 29 Μαϊου 2009.
Η επιχειρηµατική αποστολή αποβλέπει στην καλλιέργεια σχέσεων
συνεργασίας µε επιχειρηµατίες της Ρωσίας και απευθύνεται σε Ελληνικές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω κλάδους:








Τρόφιµα
Κρασιά-ποτά
Ενδύµατα-υποδήµατα
∆οµικά υλικά
Καλλυντικά
Χηµικά
Φαρµακευτικά

Το πρόγραµµα της αποστολής έχει ως εξής:
●

24/05 αναχώρηση από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για Ekaterinburg

●

25/05 επιχειρηµατικές συναντήσεις στο Ekaterinburg

●

26/05 αναχώρηση από Ekaterinburg για Tyumen

●

27/05 επιχειρηµατικές συναντήσεις στο Tyumen

●

28/05 επιχειρηµατικές συναντήσεις

●

29/05 αναχώρηση για Αθήνα ή Θεσσαλονίκη

Ο ΟΠΕ σας δίνει τη δυνατότητα
επιχειρηµατικής αποστολής :

µε

χαµηλό

προκαθορισµένες

κόστος

µέσω

•

Να
πραγµατοποιήσετε
κατάλληλες επιχειρήσεις

συναντήσεις

•

Να διερευνήσετε τις δυνατότητες συνεργασίας

•

Να ενηµερωθείτε για τον ανταγωνισµό και τις συνθήκες αγοράς
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της
µε

Το κόστος
περιλαµβάνει:

ανέρχεται

σε

2.500,00

€/εταιρία/άτοµο



πρόγραµµα συναντήσεων



αεροπορικά εισιτήρια



παραµονή σε ξενοδοχεία 5 ή 4 * µε πρωινό



µετακινήσεις εξωτερικού



διερµηνεία

και

Βάσει του συνηµµένου κανονισµού
του ΟΠΕ
για συµµετοχή
σε
επιχειρηµατικές αποστολές η επιχείρηση θα πρέπει να καταβάλει µε την
αίτηση συµµετοχής , το 50% του συνολικού κόστους συµµετοχής της,
ήτοι 1.250,00 € ως προκαταβολή.
Η καταβολή του οφειλόµενου ποσού θα γίνεται:
είτε στο Λογιστήριο του ΟΠΕ
είτε µε κατάθεση στην Εµπορική Τράπεζα, αριθµός λογαριασµού
ΟΠΕ 054/84029998, στο καταθετήριο πρέπει να αναφέρεται η
επωνυµία της επιχειρηµατικής αποστολής και η επωνυµία της
επιχείρησης.
Αντίγραφο του σχετικού παραστατικού της Τράπεζας, παρακαλούµε να
διαβιβάζεται στο fax: 2109982402, υπόψη κας Φράγκου.
•
•

Oι
ενδιαφερόµενοι
παρακαλούνται
να
αποστείλουν,
πλήρως
συµπληρωµένη και µόνο σε ηλεκτρονική µορφή, τη συνηµµένη
δήλωση συµµετοχής το αργότερο µέχρι την Τρίτη 31Μαρτίου 2009
υπόψη:
•

ΟΠΕ: κας Ρούλας Φράγκου , τηλ. 210 9982178, e-mail:
fragou@hepo.gr στην οποία µπορείτε να απευθύνεστε για
περισσότερες πληροφορίες.

Νίκος Χρόνης
∆ιευθυντής

Η Ρωσία, µε συνολικό πληθυσµό 143 εκατοµµύρια κατοίκους,
παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια συνεχή και σηµαντική αύξηση
του ΑΕΠ, λόγο των αυξηµένων διεθνών τιµών του πετρελαίου,
δεδοµένου ότι η οικονοµία της βασίζεται κυρίως στον
ενεργειακό τοµέα.
Οι κλάδοι που παρουσιάζουν υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και
επιβεβαιώνουν τις εκτιµήσεις σχετικά µε τις προοπτικές που
παρουσιάζει η ρωσική αγορά είναι: τροφίµων, δοµικών υλικώνκατασκευών, γούνας, υποδηµάτων.
Οι ελληνικές εξαγωγές στην Ρωσία από το 2004 έως σήµερα
παρουσιάζουν εντυπωσιακά ανοδική πορεία καθώς από τα 268,1
εκ. € του 2004, έφτασαν:
•

To 2005 τα 275,7 εκ. €

•

Το 2006 τα 319,7 εκ. €

•

Το 2007 τα 356,5 εκ. €

•

Το 10µηνο του 2008 τα 352,3 εκ. €, έναντι 266,3 του
αντίστοιχου διαστήµατος του 2007, αύξηση 32,3%.

Τα κυριότερα εξαγόµενα προϊόντα είναι: γούνα, ενδύµατα,
φρούτα και καρποί ( νωπά ή αποξηραµένα, παρασκευασµένα ή
διατηρητέα), έλαια και λίπη φυτικά ,χρώµατα και συναφείς ύλες
καπνά, µηχανικός εξοπλισµός θέρµανσης και ψύξης και
καλλυντικά, είδη από πλαστικά.

Οι αγορές των
στοχευόµενων
χωρών και οι
ελληνικές
επιχειρήσεις
Η Ρωσική αγορά αναπτύσσεται
µε σταθερό ρυθµό 6%-7%
ετησίως, η οικονοµία της
διαρκώς εκσυγχρονίζεται και
αποτελεί
µια από τις λίγες
περιπτώσεις όπου χάρις στην
διάχυση των εσόδων από την
ενέργεια σε άλλα στρώµατα,
µειώνονται τα ποσοστά της
φτώχειας. Η πολιτική και η
οικονοµική σταθερότητα που
την χαρακτηρίζει δεν φαίνεται
να
είναι
πρόσκαιρα
φαινόµενα. Παράλληλα, τα
σηµάδια
δηµιουργίας
µιας
νέας δυναµικής µεσαίας τάξης
είναι φανερά. Αυτό είναι το
τµήµα του πληθυσµού που
ολοένα
και
περισσότερο
αγοράζει ελληνικά προιόντα.
Το Εκατέρινµπουργκ είναι η
δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της
Σιβηρίας
µε
πληθυσµό
1.320.000
και
σηµαντική
αγορά της Σιβηρικής Ρωσίας.
Η
πόλης
Τιουµέν
µε
πληθυσµό 550.000 βρίσκεται
στο Ουραλικό διαµέρισµα της
Σιβηρίας.
Η
Σιβηρία
παράγει
τη
µεγαλύτερη
µερίδα
της
Ρωσίας
σε
κοιτάσµατα
πετρελαίου,
αερίου καθώς
και σιδήρου. Οι πόλεις αυτές
είναι
µεγάλα
βιοµηχανικά
κέντρα της δυτικής Σιβηρίας.
Το 71,1% του πληθυσµού της
Σιβηρίας ζουν στις πόλεις.
Στόχος της επιχειρηµατικής
αποστολής είναι να
αξιοποιηθούν µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο οι
επιχειρηµατικές ευκαιρίες που
παρουσιάζει σήµερα η
συγκεκριµένη αγορά, στον
τοµέα των εξαγωγών και των
συνεργασιών µε αµοιβαία
οικονοµικά οφέλη.
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TRADE DELEGATION TO RUSSIA
EKATERINBURG – TYUMEN
(24-29/5/2009)
APPLICATION FORM
COMPANY NAME:
ADDRESS:
CONTACT PERSON:

Mob.

TEL.

FAX :

e-mail:

WEB SITE :

ACTIVITY :

PRODUCER
COMMISSION
AGENCY




COMPANY ESTABLISHED ON
(YEAR):

MANUFACTURER
WHOLESALER
NUMBER OF
EMPLOYEES:




TRADER
OTHER




ANNUAL TURNOVER:

DESCRIPTION: (detailed description of your products, brand names,
packaging, export capacity, description of your current distribution strategy in your
export markets)
PRODUCTS

Market segment of your products:
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Are there any specific Russian companies that you would like us to approach:

Are you currently selling products/services in Russia? In which area? Do you have a
representative?

SEEKING COLLABORATION WITH / FOR:

IMPORTER



DISTRIBUTORS



WHOLESALER



REPRESENTATIVE



JOINΤ VENTURE



OTHER



OTHER INFORMATION:

Your Company will be represented by: Mr./Mrs.

Σηµειώνουµε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην Αίτηση είναι καθοριστικές για την
αναζήτηση των πλέον κατάλληλων για την επιχείρησή σας επαφών στο εξωτερικό, γι’
αυτό παρακαλούµε να προσδιορίσετε επακριβώς το είδος των επιχειρήσεων που θέλετε
να συναντήσετε και να περιγράψετε αναλυτικά τα προϊόντα / υπηρεσίες που
ενδιαφέρεστε να προωθήσετε στην συγκεκριµένη αγορά.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΑΓΡΑΨΤΕ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ
ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
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