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ΕΠΕΙΓΟΝ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΘΕΜΑ: 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ «EU PRODUCTS FAIR» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 – 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Huairou International Conference Region, Beijing, China 

Η Έκθεση συντονίζεται σε επίπεδο ευρωπαϊκών συμμετοχών από το Invest in Beijing 
Promotion Bureau και συνδιοργανώνεται από το Beijing Huairou Government and 
Beijing Investment Promotion Bureau, το CCPIT Beijing και τον Spring Legend 
European-style Commercial Street. 

Απόσταση Εκθεσιακού Κέντρου από το Αεροδρόμιο του Πεκίνου: Μισή ώρα με 
μεταφορικό μέσο 

------------------- 

Αγαπητά μέλη του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου και συνεργαζόμενοι φορείς, 

Το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο προσκαλεί τις εξαγωγικές επιχειρήσεις να 
συμμετέχουν με δείγματα προϊόντων τους και επικοινωνιακό υλικό (στην αγγλική ή 
και/ στην κινεζική γλώσσα) σε μεγάλη έκθεση που πραγματοποιείται στο Πεκίνο και 
συμμετέχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες δια των αντίστοιχων με το 
Ελληνοκινεζικό, διμερών με την Κίνα Επιμελητηρίων τους.  

Η ελληνική συμμετοχή στην Έκθεση συντονίζεται από το ελληνοκινεζικό 
Επιμελητήριο και το περίπτερο θα στελεχώνουν αγγλόφωνοι Κινέζοι και Κινέζες οι 
οποίοι Α) λειτουργούν υπό την εποπτεία των διοργανωτών – κρατικών φορέων της 
Λ.Δ. της Κίνας, Β) θα παρουσιάζουν υπό τον συντονισμό του Ελληνοκινεζικού 
Επιμελητηρίου τα προϊόντα της Ελλάδας και των επιχειρήσεων, που συμμετέχουν. 

Οι συμμετέχοντες υπό τον συντονισμό αρμόδιου στελέχους του Ελληνοκινεζικού 
Επιμελητηρίου θα έχουν τη δυνατότητα με ελάχιστα έξοδα και κούραση να 
δειγματίσουν τα προϊόντα τους σε μία τεράστια αγορά, όπως είναι αυτή της Κίνας 
και, μάλιστα, χωρίς να είναι καν απαραίτητη η φυσική παρουσία τους ή των 
στελεχών τους στη συγκεκριμένη Έκθεση, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων του APEC Conference.  
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Η Έκθεση διαρκεί 6 ημέρες και θα είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 10 το πρωί έως 
τις 6 το απόγευμα. Αναλόγως του ενδιαφέροντος που θα εκδηλωθεί και του, εάν θα 
προτιμήσουν οι εταιρείες να στείλουν πλην των δειγμάτων τους και εκπρόσωπό τους, 
θα πρέπει να ενημερώσουν εγκαίρως το Επιμελητήριο ώστε ως ομάδα του 
Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου να γκρουπαριστούν σε κοινές πτήσεις και να 
επιτευχθεί η καλύτερη τιμή αεροπορικών εισιτηρίων αλλά και για να ενημερωθούν οι 
διοργανωτές ώστε να γίνουν οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία. Ενδεικτικά, το εισιτήριο 
Αθήνα-Πεκίνο μέσω Άμπου Ντάμπι μετ’ επιστροφής στην Αθήνα για αναχώρηση 27 
Οκτωβρίου και επιστροφή 4 Νοεμβρίου στοιχίζει (σήμερα) περίπου 890 ευρώ. 

 Το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τους διοργανωτές, εάν το 
δηλώσετε εγκαίρως και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα ταξιδιωτικά σας 
έγγραφα (visa, διαβατήριο κ.λπ.) μπορεί να σας εξασφαλίσει απολύτως δωρεάν 5 
από τις 6 διανυκτερεύσεις για ένα άτομο κατά επιχείρηση (28 Οκτωβρίου άφιξη στο 
αεροδρόμιο του Πεκίνου και αναχώρηση τα μεσάνυχτα της 3ης Νοεμβρίου 2014 για 
επιστροφή στην Ελλάδα) σε πολύ κοντινά ξενοδοχεία στο Εκθεσιακό Κέντρο. Το 
Επιμελητήριο θα παρέχει και δωρεάν βοήθεια στις ελληνικές επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν στο περίπτερό του ως συντονιστής της ελληνικής παρουσίας από 
αγγλόφωνους Κινέζους.  

Α) Ο εκτελωνισμός των προϊόντων και η μεταφορά τους στο εκθεσιακό Κέντρο στο 
Πεκίνο θα επιβαρύνει τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, όπως και Β) ο εκτελωνισμός, 
η συσκευασία (ανάλογα με τα προϊόντα, ξυλοκιβώτια απεντομωμένα ή χαρτοκιβώτια 
κ.λπ.) και όποια άλλη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για τη μεταφορά των προϊόντων 
μέχρι το αεροδρόμιο του Πεκίνου. 

Για αυτό, είναι πολύ σημαντικό να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα προκειμένου 
να σας δοθεί ένα τελικό κοστολόγιο για τον εκτελωνισμό και τη μεταφορά των 
δειγμάτων σας (ή και μικρού αριθμού έτοιμων προϊόντων ανά επιχείρηση) καθώς, 
βέβαια, και του επικοινωνιακού υλικού (ενημερωτικά φυλλάδια κ.λπ.) αλλά και από 
πλευράς Επιμελητηρίου το οποίο θα είναι ο εξαγωγέας ώστε να γίνουν οι απαραίτητες 
προετοιμασίες και συνεννοήσεις με την Έκθεση. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήστε με το 
τηλέφωνο του Επιμελητηρίου και τη γραμματεία Διοίκησης (υπεύθυνη κα Μαρία 
Αλυγιζάκη, τηλ. 210 3629445) ή με την κα Σταματίνα Μάρκου, Υπεύθυνη της 
Υπηρεσίας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου και 
συντονίστρια της δραστηριότητας στο 6932 900255. 

Παρακαλούμε, όπως συμπληρώσετε τη φόρμα και την αποστείλετε στα e mail: 
info@chinese-chamber.gr και stamatina.markou@gmail.com το αργότερο μέχρι 
τις 8 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 13:00 προκειμένου να συντονιστεί έγκαιρα και 
έγκυρα η όλη προσπάθεια. 

Το ποσό συμμετοχής στην Έκθεση για την κάθε επιχείρηση – μέλος του 
Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου είναι 300 ευρώ (και για τα μη μέλη 500 ευρώ) και 
δεν περιλαμβάνει το κόστος εκτελωνισμών καθώς και το κόστος των ταξί, της 
σίτισης, των αεροπορικών εισιτηρίων και της μίας επιπλέον διανυκτέρευσης από τις 5 
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δωρεάν, που μπορεί να εξασφαλίσει το Επιμελητήριο, σε περίπτωση που επιθυμεί μία 
επιχείρηση να στείλει και δικό της εκπρόσωπο. Τα μέλη των Επιμελητηρίων-μελών 
του  Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου πληρώνουν 300 ευρώ συμμετοχή. 

       Με εκτίμηση 

Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο 

 

• Επισυνάπτεται η φόρμα συμμετοχής η οποία σε περίπτωση ενδιαφέροντος 
πρέπει αν αποσταλεί συμπληρωμένη το αργότερο έως την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 
2014 και ώρα 13:00 στα info@chinese-chamber.gr και 
stamatina.markou@gmail.com 
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