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Γ’ Τρίμηνο  2015 

 
 

Αφορά αλλοδαπές επιχειρήσεις, οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συνεργασία, 

ώστε να διαθέσουν στη χώρα τους ελληνικά προϊόντα. 

 

Οι ζητήσεις παρατίθενται ανά χώρα και είναι οι εξής: 

 

 

Γερμανία : συστήματα θέρμανσης και ειδών υγιεινής. 

Ηνωμένο Βασίλειο : μηχανήματα παραγωγής μεταλλικών προϊόντων. 

ΗΠΑ : ελληνικά κρασιά 

Ρουμανία : βιολογικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα. 

Τσέχικη Δημοκρατία : βιολογικά προϊόντα, αθλητικά και σχολικά είδη και 

θαλασσινά. 

Τυνησία : μάρμαρο, μηχανήματα μάλλινων κουβερτών και είδη διατροφής. 

 

Επίσης, 1 ελληνική επιχείρηση ζητά συνεργασία με εταιρείες παραγωγής χυμών, 

με σκοπό την προώθησή τους στο εξωτερικό.  

 

 

 

 
Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στο 

Τμήμα Βιομηχανίας του ΕΒΕΑ (τηλ. 210 3607944, fax 210 3624643, email: 

viom@acci.gr ) 

 
 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εμπορίου του ΕΒΕΑ 

 (τηλ.  2103627911, fax 2103631139, email: domtrade@acci.gr) 
 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
  

Γ’ Τρίμηνο του 2015 

H Μολδαβία με αυξημένη προσφορά προϊόντων από 42 επιχειρήσεις οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στους κλάδους: 1) παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων 2) 
παραγωγής αγροτικών προϊόντων 3) κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
4)κατασκευής γυαλιού και κεραμικών 5) παραγωγής ζάχαρης 6) παροχής υπηρεσιών 
ξενοδοχείου 7) παροχής υπηρεσιών εστιατορίου 8) κατασκευής τεχνολογικού 
εξοπλισμού για την αγροτο-βιομηχανία 9) κονσερβοποιίας τροφίμων 10) κατασκευής 
χαλιών 11) παραγωγής πουλερικών 12 ) παροχής κτηματομεσιτικών υπηρεσιών (real 
estate) 13) κατασκευής αποχευτικών δικτύων και 14) παραγωγής ειδών 
παντοπωλείου και ποτών/αφεψημάτων. 
 
Η Τουρκία με προσφορές από 10 επιχειρήσεις στους κλάδους: 1) τροφίμων και 
ποτών 2) κατασκευής πλαστικών πολυμερών (PVC) και προϊόντων ξύλου 3) 
κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (γεννήτριες, καλώδια) 4) μηχανημάτων 
αποξήρανσης τροφίμων 5) κατασκευής καλλυντικών προϊόντων 6) κατασκευής 
μεταλλικών προϊόντων 7) κατασκευής εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα και 8) 
εμπορίας δομικών υλικών και κατασκευαστικών εργασιών. 

Η Κίνα με προσφορές από 4 επιχειρήσεις στους κλάδους: 1) κατασκευής προϊόντων 
φωτισμού LED 2) κατασκευής παιχνιδιών 3) κατασκευής φλαντζών και εξαρτημάτων 
σωλήνων και 4) εξαγωγής προϊόντων οδικής ασφάλειας(γιλέκα ασφαλείας, κώνοι 
κτλ.). 

H Ελλάδα με προσφορές από 2 επιχειρήσεις στους κλάδους: 1) παροχής υπηρεσιών 
καθαρισμού και 2) πώλησης ειδών σουπερμάρκετ μέσω διαδικτύου. 

Εξίσου, η Ρουμανία με προσφορές από 2 επιχειρήσεις στους κλάδους: 1) 
παραγωγής φωτοβολταϊκών συλλεκτών και 2) προώθησης συμπληρωμάτων 
διατροφής και φαρμακευτικών σκευασμάτων. 

Η Βουλγαρία με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο παροχής υπηρεσιών 
μεσιτείας ακινήτων. 

Η Ιαπωνία με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο προώθησης ηλεκτροκίνητων 
μοτοποδηλάτων.  

Η Ρωσία  με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο κατασκευής διαφόρων τύπων 
μηχανών τόρνου.  

Η Ουκρανία με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο ναυπηγικής και διύλισης 
πετρελαίου. 

Το Πακιστάν με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο κατασκευής χειρουργικών 
οργάνων. 
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