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Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2018 
Ελληνογερμανικό Φόρουμ Καλλυντικών Προϊόντων  

Παρουσίαση εταιρίας και συμμετοχή στις Β2Β Συναντήσεις 
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 τις εταιρίες-
μέλη του BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕ, ένα διήμερο προώθησης των ελληνικών καλλυντικών προϊόντων. 
 
Η πρωτοβουλία αυτή πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μορφή ενός συνεδρίου και Β2Β συναντήσεων γερμανικών εταιριών 
με Έλληνες παραγωγούς  
 

στις 20. – 21.03.2018,  
στο ξενοδοχείο Athenaum InterContinental Athens. 

 
Στο διήμερο αυτό συνέδριο θα παρουσιαστούν οι γερμανικές και οι ελληνικές εταιρίες και στη συνέχεια θα διεξαχθούν 
συναντήσεις B2B, με απώτερο στόχο την προώθηση των εξαγωγών και τη σύναψη εμπορικών σχέσεων. Θα 
ακολουθήσουν επισκέψεις των γερμανικών εταιριών σε επιλεγμένες εταιρίες καλλυντικών. 
 
Στις 20.03.2018 θα πραγματοποιηθεί δείπνο (ώρα 20:00) για τους συμμετέχοντες.   
 
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 
και των ελληνικών εταιριών. Πιστεύουμε, ότι η πρωτοβουλία αυτή ενδιαφέρει την εταιρία σας και μπορείτε να λάβετε 
μέρος στις Β2Β συναντήσεις με το ποσό των 500.- € + Φ.Π.Α., εξασφαλίζοντας τα παρακάτω αντισταθμιστικά οφέλη: 
 
- παρουσίαση της εταιρίας σας στο φόρουμ, διάρκειας 5’, στις 20.03 (δικής σας υποχρέωσης) 
- ηλεκτρονική προβολή του λογοτύπου σας στην οθόνη πίσω από τον ομιλητή  
- stand της εταιρίας σας στο φουαγιέ της αίθουσας με τα προïόντα σας  
- banner της εταιρίας σας 2μ. ύψος Χ 1μ. πλάτος (δικής σας υποχρέωσης) 
- συμμετοχή σε Β2Β συναντήσεις με γερμανικές εταιρίες (θα σας αποσταλεί πρόγραμμα συναντήσεων) 
- συμμετοχή ενός ατόμου στο πλήρες πρόγραμμα του φόρουμ και στο δείπνο στις 20.03. 
 
Παρακαλούμε να μας απαντήσετε το αργότερο μέχρι τις 28.02.2018, Fax: 210 64 45 175, E-Mail: 
e.liouta@ahk.com.gr 
κα Α. Θεοφανίδου, τηλ. 210 64 19 025, κιν.:  6944 266 603, κα E. Λιούτα, τηλ. 210 64 19 038, 
κα Α. Αλυσανδράτου, τηλ. 210 64 19 018 

 
 
Mε φιλικούς χαιρετισμούς 
  

 
 
Δρ. Αθανάσιος Κελέμης   Αθηνά Θεοφανίδου   
Γενικός Διευθυντής   Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων  
Μέλος Δ.Σ.                                              και Εκθέσεων  

Nαι, Ναι, ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στις Β2Β συναντήσεις στο Eλληνογερμανικό Φόρουμ Καλλυντικών Προϊόντων 

στην Αθήνα (συμπληρώστε με X το ποσό) 
             500.- € + ΦΠΑ   

Εταιρία ……………………………………………………………………………..…………………………….…………………….. 
Αρμόδιος:………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
Δ/νση:……..………………………………………………………………………….Τ.Κ/Πόλη…..………………………………….. 
Aρ.Παρ:………………………………ΑΦΜ..…………………………ΔΟΥ………………………………………………………….. 
Επάγγελμα:………………………………………Τηλ.:…………………………………E-mail….……………………….……….... 
           

Θα λάβω μέρος στο δείπνο στις 20.03:  NAI  OXI  
 
 

Υπογραφή/Ημερομηνία 
 

 


