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3o ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

  

 Μεγάλης Εθνικής θημαθίας ηίναι το Σύμφωνο Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ της Ελληνοκινεζικής 
Ένωσης Οικονομικής, Εμπορικής & Πολιιισιικ ής Συνηργασίας και της Εταιρίας ανάπτυξης και διαχείρισης 
του World Business Valley- CHINA YANJIAO LOGISTICS CITY, SHENG JI CANG LOGISTICS CO., 
της  διεθνώς μεγαλύτηρης επιχετρηματικής πλατφόρμας για την οργάνωση και καλλίτηρη ληττουργία των 
εμπορικών σχέσεων  της Κίνας  μη την παγκόσμια αγορά. 

Στόχος της Ένωσης,  η προώθηση των ελληνικών προϊόντων στην Κινεζική Αγορά. 

Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας έγτνε στο πλαίσιο του 3ου Ελληνο-Κινεζικού Επιχειρημαιικ ού 
Συνεδρίου, που διοργάνωσαν ιο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και το 
Ινστττούτο Business Confucius του Οτκονομικού Πανεπτστημίου Αθηνών, σιις  28 Απριλίου 2014. 

Το World Business Valley- CHINA YANJIAO LOGISTICS CITY, είναι ένας Εσωιερικός και Εξωιερικός 
Διεσνής Διαμεια κομισιι κός Σταθμός Logistics, η μεγαλύτηρη επιχετρηματική πλατφόρμα γτα διμερείς 
εμπορικές σχέσεις  μεταξύ της Κίνας και των χωρών του κόσμου. Το Επιχειρημαιικ ό Πάρκο, όπως 
αποκαλείται, καλύπιει μια περιοχή 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δταθέιει  Κέντρα Εμπορικών Συναλλαγών 
των εταιρειών, αποθηκευιικ ούς χώρους για τα προϊόντα του παγκοσμίου εμπορίου, Ελεύθερε Ζώνη 
Εμυορίου και logistics, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης του εμπορίου, όπως ανάπτυξης εμπορικών 
σεμάι ων, εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού,  για ανάπτυξη ικανοτήτων και ανάδειξη νέων ταλένι ων 
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ακόμη,  και στοχεύει στο  να καταστεί ένα παγκόσμιο κορυφαίο Κέντρο συλλογής και διακίνησης 
Προϊόντων.  

Η Ελληνο-Κτνηζική Ένωση Οτκονομικής, Εμπορικής & Πολιιισιικ ής Συνηργασίας κατόρσωσε να 
εξασφαλίσετ την πρώτη συνηργασία με τον προαναφερθέντα γτγανιια ίο οργανισμό και να συνυπογράψει την 
πρώτη τδτωττκή συμφωνία παγκοσμίως, εξασφαλίζοντας τη χρήση μεγάλης έκτασης του πάρκου από  την 
Ελλάδα και τους Έλληνες εξαγωγής  που θα θελήσουν να δραστηριοποιηθούν θιη ν Κίνα, αδαπάνως. Η 
Ένωση με τη Συμφωνία αυτή αναλαμβάνει να προσκαλέσει μεγάλες επιχειρήσεις από την Ελλάδα, την 
Κύπρο και άλλες Βαλκανικές Χώρες να φέρουν τα εμπορεύματα  και τα προϊόντα τους στην World 
Business Valley-CHINA YANJIAO LOGISTICS CITY. 

Την εταιρεία εκπροσώπησε ο καθηγητής κ. Guo Taicheng, Πρόεδρος Δ.Σ. του ομίλου των εταιριών 
ανάπτυξης και διαχείρισης του WORLD BUSINESS VALLEY και Ανιιπ ρόεδρος της Κινεδικής 
Ομοσπονδίας  για την διαχείριση του εξωιερικού  εμπορίου, και Επίιιμ ος Πρόεδρος ιου Εμπορικού 
Επιμελητηρίοπ της Shen Zhen, ο οποίος παρουσίασε γτα πρώτη φορά παγκόσμια το video της CHINA 
YANJIAO LOGISTICS CITY τονίζοντας όιι το World Business Valley- CHINA YANJIAO LOGISTICS 
CITY, ολοκληρώνει με γοργούς ρυθμούς ιο πρώτο τμήμα της κατασκευής του, το οποίο θα διατεθεί στην 
Ελλάδα,  σε υλοποίηση της υπογραφείσης συμφωνίας και θα βοηθήθηι ουσταστικά την περαττέρω ενίσχυση 
των επτχετρηματικών και γενικότερα οτκονομικών σχέσεων των δύο λαών. 

Για την Ελληνοκινεζική Ένωση υπέγραψε η Εκτελεσιι κή Πρόεδρος & Ανιιπ ρόεδρος κ. Νικςλέττα 
Καπερώοι , η οποία ανέφερε όιι : η Συμφωνία αυτή ανοίγει ένα νέο δρόμο στα Ελληνικά προϊόντα, σε όλες 
ιις  μικρές, μεσαίες ή μεγάλες ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμών  που θα θελήσουν να εξάγουν τα 
προϊόντα τους μέσω  της World Business Valley- CHINA YANJIAO LOGISTICS CITY, όχι μόνον στην 
αγορά της Κίνας αλλά και σιις  αγορές ιη ς Ασίας. 
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