:

Υπό την αιγίδα

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018
5ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων
Συμμετοχή στις Β2Β Συναντήσεις
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,
το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το οποίο στηρίζει ενεργά τις ελληνογερμανικές εμπορικές σχέσεις και προωθεί τις
πρωτοβουλίες και δράσεις των εταιριών-μελών του, διοργανώνει, σε συνεργασία με την εταιρία-μέλος BASF Ελλάς ΑΒΕΕ και την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, ένα διήμερο προώθησης των ελληνικών παραδοσιακών προïόντων.
Η πρωτοβουλία αυτή πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μορφή ενός συνεδρίου και Β2Β συναντήσεων γερμανικών εταιριών με Έλληνες παραγωγούς
στις 24. – 25.05.2018
στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων.
Την πρώτη μέρα (24.05.2018) θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από εκπροσώπους του αγροτικού, πολιτικού και διπλωματικού τομέα, καθώς και από
εκπροσώπους συνδέσμων. Στη συνέχεια, θα λάβουν χώρα σύντομες παρουσιάσεις των ελληνικών και γερμανικών εταιριών. Μετά την ολοκλήρωση του
συνεδριακού μέρους θα ακολουθήσει δείπνο για τους καλεσμένους. Τη δεύτερη μέρα (25.05.2018) θα διεξαχθούν συναντήσεις B2B μεταξύ των
Ελλήνων παραγωγών/αγροτικών συνεταιρισμών και των γερμανικών εταιριών, που επιθυμούν να εισάγουν ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα. Θα
υπάρχουν παράλληλα και μικρά stands, όπου οι ελληνικές εταιρίες θα εκθέτουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.
Σκοπός μας είναι, το εγχείρημα αυτό να έχει θετικό αντίκτυπο και συνέχεια στη μελλοντική συνεργασία των γερμανικών εταιριών με τους Έλληνες
παραγωγούς. Πιστεύουμε, ότι η πρωτοβουλία αυτή ενδιαφέρει την εταιρία σας και σας καλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας.
500.- € + Φ.Π.Α.
- παρουσίαση της εταιρίας σας στο φόρουμ, διάρκειας 5’, στις 24.05 (δικής σας υποχρέωσης)
- επίσκεψη των Γερμανών ενδιαφερομένων στις εγκαταστάσεις της εταιρίας σας στις 25.05 (σε περίπτωση ενδιαφέροντος και κατόπιν συνεννόησης)
- ηλεκτρονική προβολή του λογοτύπου σας στην οθόνη πίσω από τον ομιλητή (δικής μας υποχρέωσης)
- stand της εταιρίας σας στο φουαγιέ της αίθουσας με τα προïόντα σας για γευσιγνωσία
- roll up banner της εταιρίας σας 2μ. ύψος Χ 1μ. πλάτος (δικής σας υποχρέωσης)
- 10 προσκλήσεις για το συνέδριο για εσάς και τους πελάτες σας
- συμμετοχή σε Β2Β συναντήσεις με γερμανικές εταιρίες (θα σας αποσταλεί πρόγραμμα συναντήσεων)
- συμμετοχή στο πλήρες πρόγραμμα του φόρουμ (συμπ. coffee breaks, light lunches και δείπνο στις 24.05)
250.- € + Φ.Π.Α.
- stand της εταιρίας σας στο φουαγιέ της αίθουσας με τα προïόντα σας για γευσιγνωσία
- roll up banner της εταιρίας σας 2μ. ύψος Χ 1μ. πλάτος (δικής σας υποχρέωσης)
- 5 προσκλήσεις για το συνέδριο για εσάς και τους πελάτες σας
- συμμετοχή σε Β2Β συναντήσεις με γερμανικές εταιρίες (θα σας αποσταλεί πρόγραμμα συναντήσεων)
- συμμετοχή στο πλήρες πρόγραμμα του φόρουμ (συμπ. coffee breaks, light lunches)
180.€- + Φ.Π.Α
- συμμετοχή σε B2B συναντήσεις με γερμανικές εταιρίες (θα σας αποσταλεί πρόγραμμα συναντήσεων)
- συμμετοχή στο πλήρες πρόγραμμα του φόρουμ (συμπ. coffee breaks, light lunches)
Οι εταιρίες που υπάγονται στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μπορούν να συμμετάσχουν στις Β2Β συναντήσεις χωρίς κόστος με τα αντισταθμιστικά
οφέλη που αντιστοιχούν στο ποσό συμμετοχής των 250€ + Φ.Π.Α.

Nαι,

Ναι, ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στο 5ο Ελληνογερμανικό Forum Τροφίμων στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων
(συμπληρώστε με X το ποσό)



 500.- € + ΦΠΑ
 250.- € + ΦΠΑ
 180.-€ + ΦΠΑ
Εταιρία …………………………………………………………….Αρμόδιος:………………………………………………………..
Δ/νση:…………………………………………………………………………………………….Τ.Κ………………………………….
Aρ.Παρ:…………………………… ΑΦΜ…………………………..…………………………ΔΟΥ………………………………..
Επάγγελμα:……………………………Τηλ.:………………………………………E-Mail:………………………………………….
Σε ποια ομάδα προϊόντων θα θέλατε να συμμετέχετε στις Β2Β συναντήσεις;
 ελιές  ελαιόλαδο  ξηροί καρποί/αποξηραμένα φρούτα  φρέσκα φρούτα/λαχανικά  κρασί/αποστάγματα
 αρωματικά φυτά  παραδοσιακά προïόντα (π.χ. γλυκά κουταλιού, σαλάτες)  μέλι/μελισσοκομικά  όσπρια
 γαλακτοκομικά προïόντα  κατεψυγμένα προïόντα (π.χ. ζύμες)  προïόντα κρέατος/κρεατοσκευάσματα

Στο προσεχές διάστημα θα σας αποσταλεί το συνοπτικό πρόγραμμα του Φόρουμ. Παρακαλούμε να μας απαντήσετε το αργότερο μέχρι τις
11.05.2018, αποστέλλοντας την παρούσα δήλωση συμμετοχής και ένα σύντομο προφίλ της εταιρίας σας στα Αγγλικά, στο E-Μail:
e.liouta@ahk.com.gr, Fax: 210 64 45 175, κα Ε. Λιούτα, τηλ. 210 64 19 038, κα Α. Θεοφανίδου, τηλ. 210 64 19 025, κιν.: 6944 266 603.

Mε φιλικούς χαιρετισμούς

Δρ. Αθανάσιος Κελέμης
Γενικός Διευθυντής
Μέλος Δ.Σ.

Αθηνά Θεοφανίδου
Διευθύντρια
Δημοσίων Σχέσεων και Εκθέσεων

