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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

 
         Αγρίνιο,  27  Ιουνίου  2017 

 

Δυνατότητες εξαγωγικής συνεργασίας στην Αμερική για τις Αιτωλοακαρνανικές 

επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι η εταιρεία 

INFODATA Export Marketing έχει ωριμάσει εγχείρημα εξαγωγικής συνεργασίας με πελάτη 

από την Αμερική και συγκεκριμένα στο Μαϊάμι, για περίπου 100 Ελληνικές εταιρίες. 

Το project προγραμματίζετε για το τέλος Ιουλίου του 2017 με το 1
ο
 ONLINE GREEK BIO 

SHOP και στην συνέχεια με φυσικό κατάστημα σε κεντρικό σημείο του Μαϊάμι και πώληση 

χονδρική σε επιλεγμένα ΒΙΟ καταστήματα. Ο εισαγωγέας σε συνεργασία με την εταιρεία 

INFODATA Export Marketing, αφού αξιολογήσει τα προϊόντα και τη  δυναμική των εταιριών,  

θα τα αγοράζει και στη συνέχεια θα υπάρξει σύναψη συμφωνιών με τις εταιρείες για μακροχρόνια 

συνεργασία μαζί τους με ή χωρίς αποκλειστικότητα. 

Ενδιαφέρον υπάρχει για προϊόντα βιολογικά και προϊόντα superfood όπως : 

 Αρτοσκευάσματα Βιολογικά 

 Αλάτι | καρυκεύματα |Μπαχαρικά Βιολογικά 

 Βότανα | Αρωματικά | Ροφήματα Βιολογικά 

 Γλυκά Κουταλιού | Μαρμελάδες Βιολογικά 

 Δημητριακά Βιολογικά 

 Ελιές και Ελαιόλαδο Βιολογικά 

 Ζυμαρικά Βιολογικά 

 Καλλυντικά Βιολογικά |Κολλαγόνο και υαλουρονικό οξύ  

 Κρασιά | Liquor Βιολογικά (FDA Certificate) 

 Μέλι Βιολογικό 

 Ξύδι Βιολογικά 

 Ξηροί Καρποί | Αποξηραμένα Βιολογικά 

 Ορεκτικά | Κομπόστες Βιολογικά 

 Όσπρια Βιολογικά 

 Προϊόντα Τρούφας 

 Προϊόντα Macrovita 

 Σάλτσες | Πατέ | Τουρσιά Βιολογικά 

 Σνακ Βιολογικά 

 Τυροκομικά Βιολογικά (NOP Import Certificate) 

 



Για να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις στο εγχείρημα χρειάζεται να συμπληρώσουν το 

συνημμένο έντυπο μαζί με FOB τιμοκατάλογο, Πιστοποιήσεις, Εταιρικό προφίλ και 

packing list έως 10/07/2017 και να τα αποστείλουν στο info@infodata.gr. 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη για το 

επιχείρημα ΕΞΑΓΩΓΕΣ προς Αμερική, κα Αναστασία Μαρκάκη 

https://gr.linkedin.com/in/anastaciamarkaki, στα γραφεία της εταιρείας INFODATA 

Export Marketing στα κατωθι τηλεφωνά: +30 2108101335  M: 6972202160 και Email: 

info@infodata.gr  - Web:   http://infodata.gr. 
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