ΣΟ ΔΛΛΗΝΟΣΟΤΡΚΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ
ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΤ
ΣΟ ΔΣΔΔ έρεη αλαγλσξηζηεί θαη ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ην πξνεδξηθό
δηάηαγκα 288/5/9/2001
Γξαζηεξηνπνηείηαη σο αλεμάξηεηνο θνξέαο, κε θεξδνζθνπηθόο, ππό
θαζεζηώο ηδησηηθνύ δηθαίνπ

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ
Η πξνώζεζε θαη ε αλάπηπμε ησλ εκπνξηθώλ, νηθνλνκηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ
θαη πνιηηηζηηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο αλαπηύζζνληαο
δξαζηεξηόηεηεο ζπλαθείο κε ηα αλσηέξσ αληηθείκελα.
Σν ΔΣΔΔ έρεη ήδε αλαπηύμεη άξηζηεο ζρέζεηο κε Αξρέο, Τπνπξγεία,
Οξγαλώζεηο , Ιλζηηηνύηα θαη Δπηκειεηήξηα θαη ζηηο δπν ρώξεο έηζη ώζηε λα
θαηαζηεί έλαο αμηόπηζηνο κεραληζκόο πξνώζεζεο ηνπ δηκεξνύο εκπνξίνπ θαη
επελδύζεσλ έηζη ώζηε λα πξνζθέξεη ζηα κέιε ηνπ θαη ζε ηξίηνπο αμηόπηζηεο
ππεξεζίεο

ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΠΡΟ ΣΑ ΜΔΛΗ:
Δβδνκαδηαία e-newsletter
ελεκεξώλεη θάζε εβδνκάδα κε e-newsletter γηα ηα νηθνλνκηθά-πνιηηηθάεπηρεηξεκαηηθά λέα ηεο Σνπξθίαο, επηρεηξεκαηηθέο εθδειώζεηο θαη ζπλεξγαζίεο
Οξγάλσζε εθδειώζεσλ
Σν Δπηκειεηήξην νξγαλώλεη θαη ζπληνλίδεη εθδειώζεηο, εκπνξηθνύ,
θνηλσληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ, θαιώληαο δηαθεθξηκέλεο
πξνζσπηθόηεηεο ησλ δπν ρσξώλ νη νπνίεο ζπλεηζθέξνπλ ζηε γεληθόηεξε
πξνώζεζε ησλ ζρέζεσλ ησλ δπν ρσξώλ
πλεξγαζία κε άιια Δπηκειεηήξηα
Σν ΔΣΔΔ ζπλεξγάδεηαη κε όια ηα δηκεξή - εκπνξηθά –βηνκεραληθάεπαγγεικαηηθά θαη βηνηερληθά επηκειεηήξηα ηεο Διιαδνο θαη ηεο Σνπξθίαο ,
δεκηνπξγώληαο επθαηξίεο γηα ζπλεξγαζία θαζώο επίζεο θαη γηα ηηο ρώξεο ηεο
θεληξηθήο Αζίαο
Website
ην site ηνπ ΔΣΔΔ (www.etee.gr) κπνξνύλ λα ελεκεξώλνληαη γηα ηα λέα ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ ζρεηηθά κε πξνζθεξόκελεο ζπλεξγαζίεο , ζηαηηζηηθέο
πιεξνθνξίεο γηα ην ειιελνηνπξθηθό εκπόξην ,links κε άιιεο ππεξεζίεο θαη
ηδξύκαηα ζηελ Διιάδα θαη ζηε Σνπξθία
27 K.Varnali Str, Kifissia- Athens , 14671 Tel. 2117000264-7
Fax: 2110127466 , E Mail: info@etee.gr

Γηακεζνιάβεζε
Σν ΔΣΔΔ είλαη δπλαηόλ λα δηακεζνιαβήζεη ζε επηρεηξεκαηηθέο δηαθνξέο , εθ’
όζνλ δεηεζεί , θαη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα ιύζε ηεο δηαθνξάο κε
θηιηθό ηξόπν.
πλέδξηα
Πξαγκαηνπνηεί 4-5 επηρεηξεκαηηθά ζπλέδξηα θάζε ρξόλν ζηελ Διιάδα θαη
ζηε Σνπξθία ελαιιάμ, πξνζθέξνληαο ηε δπλαηόηεηα επηρεηξεκαηηθώλ επαθώλ
κε επηρεηξήζεηο θαη ησλ δύν ρσξώλ
Δπηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο
Πξαγκαηνπνηεί πάλσ από 16 θιαδηθέο επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο κε έιιελεο
επηρεηξεκαηίεο ζηε Σνπξθία κε αληίζηνηρνπο Σνύξθνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, γηα
ζύλαςε επηρεηξεκαηηθώλ ζρέζεσλ.
Κιαδηθέο Γηεζλείο Δθζέζεηο
πκκεηέρεη ζε 45-50 θιαδηθέο δηεζλείο εθζέζεηο εηεζίσο ζπλνδεύνληαο
Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο
ηηο αλσηέξσ εθζέζεηο ηα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ
ζε όζεο επηζπκνύλ κε δύν άηνκα αλά έθζεζε.
Σν επηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλώηξηα εηαηξία θαιύπηνπλ:
Α.
Β.
Γ.
Γ.
Δ.

ην θόζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 5 αζηέξσλ γηα 2 λύρηεο κε πξσηλό.
ην θόζηνο κεηαθνξάο από ην αεξνδξόκην πξνο ην μελνδνρείν θαη ζηνλ
εθζεζηαθό ρώξν θαζεκεξηλά.
δσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε
ρξήζε ηεο αίζνπζαο vip ηνπ εθζεζηαθνύ θέληξνπ γηα επηρεηξεκαηηθέο
ζπλαληήζεηο
δσξεάλ γεύκα ζην εζηηαηόξην ηνπ εθζεζηαθνύ θέληξνπ
(ζε ζπγθεθξηκέλεο εθζέζεηο)
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