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4-11/04/2009 

 

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 ή 
αλυσίδες καταστηµάτων στις 
αγορές – στόχους. 

 

 

 

 

 

Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ), στο πλαίσιο του 
προγράµµατος δράσης του για το 2009  ανακοινώνει την διοργάνωση 
επιχειρηµατικής αποστολής στη Κίνα από 4 έως 11 Απριλίου 2009.  
 
Στόχος της αποστολής στη Κίνα και συγκεκριµένα  στο Πεκίνο - Τιαντζίν 
– Τσιντάο, είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων των αγορών αυτών για 
τα ελληνικά προϊόντα και η προώθηση των επιχειρηµατικών και 
εµπορικών σχέσεων µεταξύ των µελών της αποστολής και των 
επιχειρηµατιών των τοπικών αγορών.  
Το εξειδικευµένο- ατοµικό πρόγραµµα συναντήσεων που θα καταρτισθεί, 
σε συνεργασία µε το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων 
της Ελλάδας στο Πεκίνο  και τοπικών εταιρειών Συµβούλων, θα δώσει τη 
δυνατότητα σε κάθε  συµµετέχουσα επιχείρηση: 

• να  πραγµατοποιήσει σηµαντικές επαφές 
• να διερευνήσει και να αξιοποιήσει τη δυνατότητα συνεργασίας 

µε εισαγωγικές επιχειρήσεις της Κίνας. 
• να ενηµερωθεί, µέσω των επισκέψεων σε σηµεία πώλησης και 

σε καταστήµατα λιανικού εµπορίου, για την εικόνα που 
παρουσιάζει σήµερα η συγκεκριµένη αγορά στον τοµέα 
ενδιαφέροντός του (ανταγωνισµός, τιµές, παρουσίαση 
προϊόντος κλπ.).  

∆υνατότητα συµµετοχής έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους παρακάτω κλάδους µε τα 
συγκεκριµένα προϊόντα:  

 Τρόφιµα 
• Φαγητά σε κονσέρβα (εκτός από κρέας και ψάρι ή άλλα 

τρόφιµα που τα περιλαµβάνουν σε οποιαδήποτε 
µορφή) 

• Κονσερβοποιηµένα φρούτα και γλυκά (κοµπόστες, 
µαρµελάδες, µέλι) 

• Αρτοσκευάσµατα και σνακ (παξιµάδια, µπισκότα, 
καραµέλες, πατατάκια κ.α.) 

• Ζυµαρικά 
• Ελαιόλαδο 

 Ποτά 
• Αλκοολούχα 
• Κρασί 
• Λικέρ, µπύρα 
• Φυσικοί χυµοί 
• Αναψυκτικά 
• Μεταλλικό νερό 

 

 Φυσικά Καλλυντικά 
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Το κόστος  συµµετοχής ανέρχεται σε 2.100,00€/εταιρία/άτοµο και 
περιλαµβάνει: 

���� εξασφάλιση επιχειρηµατικών συναντήσεων 

���� αεροπορικά εισιτήρια 

���� παραµονή σε ξενοδοχεία 5 * µε πρωινό  

���� µετακινήσεις εξωτερικού 

���� διερµηνεία 

���� δηµοσιότητα & προβολή 

 

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση συµµετοχής θα πρέπει οι ενδιαφερόµενες 
επιχειρήσεις µε την υποβολή της, να καταβάλουν το 50 % του συνολικού 
κόστους συµµετοχής ως προκαταβολή, ήτοι 1.050,00€.  

Η καταβολή του οφειλόµενου ποσού θα γίνεται: 
• είτε στο Λογιστήριο του ΟΠΕ  
• είτε µε κατάθεση στην Εµπορική Τράπεζα, αριθµός λογαριασµού ΟΠΕ 

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 Aποστολοπούλου.  

Oι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να αποστείλουν, πλήρως συµπληρωµένη  
και µόνο σε ηλεκτρονική µορφή, τη συνηµµένη δήλωση συµµετοχής το 
αργότερο µέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2009 υπόψη:  

• ΟΠΕ, κας Αθηναρέτης Αποστολοπούλου, τηλ. 210 9982272, 
e-mail: apostolopoulou@hepo.gr 

όπου µπορείτε να απευθύνεστε  για περισσότερες πληροφορίες.  

 

Νίκος Χρόνης 

∆ιευθυντής 

 

 

 
Η Κίνα, η µεγαλύτερη 
πληθυσµιακά χώρα του 
πλανήτη µε 1,3 δις περίπου 
κατοίκους, τα τελευταία 
χρόνια παρουσιάζει ραγδαία 
οικονοµική ανάπτυξη µε 
αύξηση του διαθέσιµου 
εισοδήµατος των νοικοκυριών 
και συνεπώς της αγοραστικής 
τους δύναµης. Η 
συγκέντρωση του πληθυσµού 
στις µεγάλες πόλεις, όπου 
υπάρχουν περισσότερες 
ευκαιρίες απασχόλησης, 
δηµιουργεί µεγάλα 
καταναλωτικά κέντρα, µε 
αφθονία προϊόντων, τόσο 
εγχώριων όσο και 
εισαγόµενων. Η µεγαλύτερη  
συγκέντρωση του πληθυσµού 
εντοπίζεται, κυρίως, στις 
µεγάλες αστικές περιφέρειες 
του Πεκίνου (15,8 εκ. ), της 
Σαγκάης 
 ( 18,1 εκ.) και της Καντόνας 
(9,3 εκ.), καθώς και στην 
µεγαλύτερη πόλη της Β. 
Κίνας µετά το Πεκίνο, το 
Τιαντζίν (10,7 εκ.).  

 
Το 2007 το ΑΕΠ  της Κίνας 
ανήλθε σε 24,66 τρις Γιουάν, 
παρουσιάζοντας αύξηση 
11,4%, σε σύγκριση µε το 
2006. Τα µεγέθη αυτά την 
κατατάσσουν σε µια από τις 
µεγαλύτερες οικονοµίες του 
κόσµου που συµβάλλει 
σηµαντικά στην ανάπτυξη της 
διεθνούς οικονοµίας.  
Στην Κίνα δραστηριοποιείται 
ικανός αριθµός επιχειρήσεων 
ελληνικών συµφερόντων (µε 
τη µορφή joint venture) 
κυρίως στου τοµείς ορυκτών, 
µαρµάρου, κοσµηµάτων, 
καλλυντικών, ενδυµάτων.   
 
 

Οι αγορές των 
στοχευόµενων 
χωρών και οι 

ελληνικές 
επιχειρήσεις 

 

Ο συνολικός όγκος του διµερούς εµπορίου Ελλάδας-Κίνας, 
δείχνει τάσεις συνεχούς διεύρυνσης. Κατά την περίοδο 1999-2007 οι 
ελληνικές εξαγωγές προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά 502%, ενώ οι 
αντίστοιχες εισαγωγές κατά 433%. 

Σύµφωνα µε τα τελικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, οι ελληνικές 
εξαγωγές προς την Κίνα ανήλθαν το 2007 σε 111 εκ. ευρώ και 
παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 22,53% σε σχέση µε τις εξαγωγές 
του  2006 που αντιστοιχούν σε 90 εκ. ευρώ. 

Κατά το πρώτο δεκάµηνο του 2008, σύµφωνα µε τη στατιστική 
της κινεζικής Υπηρεσίας, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Κίνα ανήλθαν 
σε 151 εκατ. $ ΗΠΑ, ήτοι αυξηµένες κατά 6% σε σχέση µε τις 
αντίστοιχες του προηγούµενου έτους.  
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TRADE DELEGATION TO CHINA  

4-11/04/2009 

APPLICATION FORM 

 

COMPANY NAME: 

ADDRESS: 

CONTACT PERSON: MOB. 

TEL. FAX: 

E-MAIL: WEB SITE: 

ACTIVITY : 

PRODUCER � MANUFACTURER � TRADER � 

COMMISSION AGENCY � WHOLESALER � OTHER � 

COMPANY ESTABLISHED ON 
(YEAR): 

NUMBER OF 
EMPLOYEES: 

ANNUAL TURNOVER: 

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

 

 

 

 

 

 

 

Market segment of your products: 

 

 

Are there any specific Chinese companies that you would like us to approach: 
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Are you currently selling products/services in China? In which area? Do you have a 
representative? 

 

 

 

 

SEEKING COLLABORATION WITH / FOR: 

IMPORTER 

 

� DISTRIBUTORS � WHOLESALER � 

REPRESENTATIVE � JOINT VENTURE � OTHER � 

OTHER INFORMATION: 

 

 

 

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

 

Passport Data: 

 

Spoken Languages: 

 

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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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ  
   
Α.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ    

Άρθρο 1
  

Η συµµετοχή µιας επιχείρησης σε επιχειρηµατική αποστολή γίνεται µετά από την υποβολή 
του εντύπου ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (συµπληρωµένου και υπογεγραµµένου ) στα 
προβλεπόµενα από τον ΟΠΕ χρονικά όρια και ισχύει µετά από έγγραφη επιβεβαίωση του 
Οργανισµού και µόνο  µε  την  καταβολή της προκαταβολής.     

Άρθρο 2 Η επιχείρηση υποχρεούται να δώσει όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στο έντυπο της 
Αίτησης Συµµετοχής, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για την επιχείρηση χρειαστεί 
και της ζητηθεί  για την καλύτερη οργάνωση των επαφών της. Την ευθύνη για την 
πιστότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην Αίτηση Συµµετοχής, αλλά και σε 
οποιοδήποτε  άλλο έγγραφό της,  φέρει η επιχείρηση και µόνο.  

 
Το κόστος συµµετοχής ορίζεται από τον ΟΠΕ και καταβάλλεται από την επιχείρηση  ως εξής 
: 

Άρθρο 3 α)  Προκαταβολή του 50% του κόστους συµµετοχής µε την Αίτηση 

 β)  Υπόλοιπο κόστους συµµετοχής: 7 ηµέρες πριν την έναρξη της αποστολής   

Β . ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΠΕ 
Άρθρο 4 Ο ΟΠΕ  δεσµεύεται  να εξασφαλίσει αξιόπιστες επιχειρηµατικές συναντήσεις για κάθε 

εταιρεία. 

 
Γ.  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    

Άρθρο 5   Ο  ΟΠΕ διατηρεί το δικαίωµα αποκλεισµού της επιχείρησης :  

 α)  Όταν δεν καταβάλει την προκαταβολή. 

 

   
β) 

Όταν, µολονότι έχει καταβάλει την προκαταβολή, δεν έχει εξοφλήσει εµπρόθεσµα το 
συνολικό κόστος συµµετοχής. Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται στην επιχείρηση 
η προκαταβολή.    

 

   
γ) 

Εφόσον  η επιχείρηση δεν  διαθέσει τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία που θα 
της ζητηθούν από τον ΟΠΕ βάσει του άρθρου 2.  Στην περίπτωση αυτή ο ΟΠΕ διατηρεί 
το δικαίωµα παρακράτησης της προκαταβολής.     

 
∆.    ΑΝΑΒΟΛΗ Η  ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕ    

Άρθρο 6 Ο ΟΠΕ διατηρεί το δικαίωµα αναβολής ή ακύρωσης της αποστολής, εφόσον  είτε 
συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι κατά την κρίση του ΟΠΕ, είτε, σε ειδικές περιπτώσεις, δεν 
εξυπηρετείται σε ικανοποιητικό επίπεδο η ελληνική παρουσία στην χώρα προορισµού.  Στην 
περίπτωση  αυτή, αφενός ο ΟΠΕ υποχρεούται  να ενηµερώσει έγκαιρα τις επιχειρήσεις και 
να τους επιστρέψει ολόκληρο το ποσό που ήδη έχουν καταβάλει, αφετέρου οι επιχειρήσεις 
δεν έχουν καµία απαίτηση από τον ΟΠΕ.     

 
Ε.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   

Άρθρο 7
  

Η ακύρωση της συµµετοχής γίνεται εγγράφως και 
α)  µέχρι 30 ηµερολογιακές ηµέρες πριν την αναχώρηση της αποστολής χωρίς οικονοµική 

επιβάρυνση. 
β)  20 ηµερολογιακές ηµέρες πριν την αναχώρηση της αποστολής η επιχείρηση χάνει το 

δικαίωµα διεκδίκησης της προκαταβολής. 
γ)  5 ηµερολογιακές ηµέρες πριν την αναχώρηση της αποστολής η επιχείρηση υποχρεούται 

να καταβάλει και τη δαπάνη που έχει πραγµατοποιήσει ο ΟΠΕ για τη διοργάνωση των 
επαφών της. 

Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν θα εξασφαλιστούν επιχειρηµατικές συναντήσεις έχουν το 
δικαίωµα ακύρωσης χωρίς οικονοµική επιβάρυνση. 
 

Άρθρο 8       Σε περίπτωση που εταιρεία ακυρώσει την συµµετοχή της όταν της 
γνωστοποιηθούν οι επιχειρηµατικές συναντήσεις από τον ΟΠΕ και τις 
εκµεταλλευτεί για απευθείας επαφές, ο ΟΠΕ επιφυλάσσεται για την άσκηση 
παντός νοµίµου δικαιώµατός του. 

ΣΤ.  ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ    
Άρθρο 9 Με την υπογραφή της Αίτησης Συµµετοχής ο εκθέτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα 7 

άρθρα του παρόντος Κανονισµού.  

 


