ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΖΗΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
B’ Τρίμηνο 2016

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:

Βοσνία - Ερζεγοβίνη : υφάσματα.
Κίνα : μηχανές χύτευσης, αμαξώματα και οχήματα και ηλιακοί οδικοί σηματοδότες.
Μαρόκο : ελαστικά, ανόργανα χημικά, τρόφιμα και μηχανές ελαιοτριβείου.
Επίσης, ζητούν συνεργασία:
ελληνικές επιχειρήσεις με παραγωγούς τροφίμων, καλλυντικών και με ταξιδιωτικά
γραφεία.
ισραηλινός επιχειρηματικός όμιλος

με επιχειρήσεις οικολογικών προϊόντων

βιομηχανικού καθαρισμού.

Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Βιομηχανίας του ΕΒΕΑ (τηλ. 210 3607944, fax 210 3624643, email:
viom@acci.gr )

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

B’ Τρίμηνο του 2016
Η Κίνα με προσφορά προϊόντων από
δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους κλάδους:

108

επιχειρήσεις

οι

οποίες

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

κατασκευής τσαντών διάφορων χρήσεων
κατασκευής μεταλλικών συρμάτων και πλεγμάτων
κατασκευής ατσάλινων προϊόντων (σωλήνες, φλάντζες)
κατασκευής ηλεκτρικών ειδών
κατασκευής λαμπτήρων τύπου LED και λαμπτήρων για χρήση οχημάτων
κατασκευής οικιακών ειδών (φλυτζάνια, μαχαιροπήρουνα, καλαμάκια)
κατασκευής επίπλων και στρωμάτων
κατασκευής κινητήρων και συστατικών αυτών
κατασκευής ειδών συσκευασίας για δώρα και προϊόντων εκτύπωσης (κάρτες
ευχών)
10) κατασκευής προϊόντων ανίχνευσης διαρροής αέρα κλιματιστικού
11) κατασκευής αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων
12) μηχανημάτων σποράς και λιπασμα-διαστρωτήρων
13) κατασκευής βολφραμίου αλιευτικών βαριδιών
14) κατασκευής ηλεκτρονικών πλακετών (Printed Circuit Board)
15) κατασκευής μεταλλικών και πλαστικών μερών/ καλουπιών
16) κατασκευής ηλεκτροδίων γραφίτη
17) κατασκευής δερμάτινων κρεβατιών
18) κατασκευής φορητών αεροσυμπιεστών
19) κατασκευής ρουλεμάν
20) κατασκευής ειδών υγιεινής
21) παραγωγής ανατρεπόμενων φορτηγών και φορτηγών δεξαμενών νερού
22) κατασκευής προϊόντων γραφίτη
23) προϊόντων ανύψωσης εξοπλισμού
24) χύτευσης αλουμινίου και εξώθησης αυτού
25) κατασκευής παράθυρων και πορτών αλουμινίου
26) κατασκευής ηλιακών πινάκων ενέργειας
27) κατασκευής ηλεκτρικών κουζινών
28) κατασκευής εξοπλισμού επεξεργασίας σιτηρών
29) κατασκευής συναρμολογούμενων καλωδίων
30) κατασκευής λούτρινων παιχνιδιών
31) κατασκευής γυάλινων μπανιερών
32) κατασκευής εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών
33) κατασκευής ατσάλινων ειδών επισφράγισης και μεταλλικών / πλαστικών
στομίων
34) κατασκευής στρατιωτικών ειδών υπόδησης και εργασίας
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εμπορίου του ΕΒΕΑ
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35) κατασκευής βιομηχανικών συνδετήρων
36) κατασκευής συστημάτων ραφιών αποθήκευσης
37) κατασκευής μεταλλικών και πλαστικών ειδών δώρων
38) κατασκευής μεμβρανών προστασίας από ακτίνες UV
39) κατασκευής δίσκων σερβιρίσματος από μελαμίνη
40) κατασκευής καμερών ασφαλείας τύπου CCTV
41) κατασκευής ασύρματων ακουστικών
42) κατασκευής σερβομηχανισμών για διάφορες συσκευές
43) παροχής υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων
44) κατασκευής συστημάτων ψύξης για οχήματα μεταφοράς τροφίμων
45) κατασκευής αυτοκόλλητων ταινιών διαφόρων τύπων
46) κατασκευής συσκευών που χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια
47) κατασκευής θερμοκηπίων και σχετικού εξοπλισμού
48) κατασκευής γεφυροπλαστιγγών
49) παραγωγής πρώτων υλών για είδη υγιεινής (χαρτομάντιλα, χαρτοπετσέτες
κ.λ.π.) και
50) παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης
Η Ουκρανία με προσφορά από 21 επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους
κλάδους:
1) κατασκευής ηλεκτρονικών συσκευών ελέγχου, μετρήσεων και ανάλυσης
2) κατασκευής μη επανδρωμένων μικρών αεροσκαφών (drones) και
3) παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
Το Ισραήλ με προσφορές από 8 επιχειρήσεις στους κλάδους:
1) κατασκευής προϊόντων πουφ εσωτερικού/εξωτερικού χώρου
2) παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών και management και
3) παροχής προηγμένων λύσεων για την καταπολέμηση της παραχάραξης και
υπηρεσιών ασφάλειας εσωτερικού χώρου
Η Ουγγαρία με προσφορές από 7 επιχειρήσεις στους κλάδους:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

κατασκευής επιστρώσεων θερμικής προστασίας
κατασκευής συσκευών ταυτοποίησης αποτυπωμάτων
κατασκευής φορητών συσκευών πυρόσβεσης με αεροζόλ
κατασκευής συστημάτων μέτρησης υγρασίας
κατασκευής παραγωγής οινοπνευματωδών ποτών και
κτηματομεσιτικών υπηρεσιών

Η Αίγυπτος με προσφορές από 4 επιχειρήσεις στους κλάδους:
1)
2)
3)
4)

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και marketing
κατασκευής κλωστοϋφαντουργικών ειδών
προϊόντων μαρμάρου και
υλικών που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εμπορίου του ΕΒΕΑ
(τηλ. 2103627911, fax 2103631139, email: domtrade@acci.gr)

Η Γερμανία με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο κατασκευής εξοπλισμού
ανίχνευσης πλαστών χαρτονομισμάτων και μετρητών τραπεζογραμματίων για
τράπεζες και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.
Η Δημοκρατία του Τόγκο με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο εξόρυξης
χρυσού.
Η Ελλάδα με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο προϊόντων υγιεινής
διατροφής.
Το Ηνωμένο Βασίλειο με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο παροχής
υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
Το Πακιστάν με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο κατασκευής ειδών υγιεινής
Η Ρωσία με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών και διοργάνωσης εκδηλώσεων.
Η Τουρκία με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
Το Χονγκ-Κονγκ με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο κατασκευής
υπέρυθρων οθόνων αφής.
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