ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΖΗΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
Γ’ 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:

Γερμανία : αντίγραφα αρχαιοελληνικών αγαλματιδίων και κοντέινερς.
Κίνα : εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας.
Κύπρος : θαλάμους υδροπονίας για ζωοτροφές.
Ουκρανία : αγροτικά προϊόντα.
Σαουδική Αραβία : γύρο για πίττες.
Τουρκία :

χημικά προϊόντα και συγκολλητικές ουσίες, δερμάτινα υποδήματα και

αρδευτικά συστήματα
Τυνησία : είδη συσκευασίας και ετικετοποίησης.

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
Γ’ Τρίμηνο του 2016
Αυξημένη προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών εμφανίζει η Τουρκία από 41
επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους κλάδους: 1) παραγωγής νήματος
παντός είδους, 2) παραγωγής αγροτικών μηχανημάτων για φάρμες, 3) παραγωγής
μηχανημάτων και εξαρτημάτων ανακύκλωσης, 4) κατασκευής πλαστικών καλωδίων
και ρευματοδοτών,
5) παραγωγής αποξηραμένου βερίκοκου, 6) παραγωγής
προϊόντων καθαρισμού, 7) παραγωγής προϊόντων απολύμανσης, 8) παραγωγής
οργανικών προϊόντων, 9) κατασκευής ηλεκτρικών φύλλων και μονάδων θερμότητας
(panels), 10) παραγωγής συστημάτων παρακολούθησης, 11) παραγωγής προϊόντων
φωτισμού LED, 12) παροχής υπηρεσιών οδικής μεταφοράς
εμπορευμάτων
εσωτερικού και εξωτερικού, 13) κατασκευής κουφωμάτων PVC, 14) παραγωγής
δημητριακών, 15) κατασκευής καμπινών ανελκυστήρων, 16) παραγωγής
καλλυντικών προϊόντων, 17) παραγωγής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, 18) παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών, 19) παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, 20)
κατασκευής ορθοπεδικών βοηθημάτων και εξαρτημάτων, 21) κατασκευής
χαλύβδινων εξαρτημάτων, 22) παροχής υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης στη
βιομηχανία δομικών υλικών, 23) παραγωγής παιδικού ρουχισμού και υποδημάτων,
24) παραγωγής κατεψυγμένων τροφίμων, 25) παραγωγής κρυσταλλικής ζάχαρης,
26) κατασκευής συστημάτων πυροπροστασίας, 27) παροχής μηχανολογικών
υπηρεσιών για μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη μεγάλων συγκροτημάτων, 28)
παραγωγής ειδών τροφίμων, 29) κατασκευαστικών εργασιών κτιρίων, 30)
κατασκευής επίπλων, 31) παραγωγής χυμών, σορμπέ και παγωμένου τσαγιού, 32)
κατασκευής δερμάτινων καλυμμάτων για κινητά και tablets, 33) παραγωγής ξηρών
καρπών και 34) κατασκευής χαρτιού.
Ακολουθούν:
H Ρουμανία με προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών από 24 επιχειρήσεις, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στους κλάδους: 1) παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικής
υποστήριξης, 2) παροχής υπηρεσιών ελέγχου παρασίτων, 3) κατασκευής γεννητριών
ηλεκτρικής ενέργειας, 4) διανομής τροφίμων και μηχανών αυτόματων πωλήσεων, 5)
παροχής υπηρεσιών διαχείρισης χρέους, 6) παροχής υπεργολαβίας εξαγωγών, 7)
κατασκευής κουφωμάτων PVC, 8) παραγωγής αεροναυπηγικού εξοπλισμού, 9)
παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστείου, 10) κατασκευής καλυμμάτων χαρτικών, 11)
παροχής υπηρεσιών
διαφήμισης, 12) παροχής υπηρεσιών μετάφρασης και
διερμηνείας, 13) παραγωγής πρώτων υλών βιομηχανίας τροφίμων, 14) παροχής
υπηρεσιών μηχανικών, 15) κατασκευής συστημάτων πέδησης, 16) κατασκευής
νιπτήρων και πάγκων κουζίνας, 17) παροχής υπηρεσιών πληροφορικής νέων
τεχνολογιών, 18) παροχής υπηρεσιών οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων εσωτερικού
και εξωτερικού, 19) παροχής κατασκευαστικών εργασιών κτιρίων, 20) παροχής
μηχανολογικών υπηρεσιών για μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη μεγάλων
συγκροτημάτων και 21) παροχής λογιστικών υπηρεσιών.
Η Κίνα με προσφορές από 13 επιχειρήσεις στους κλάδους: 1) κατασκευής
μαγειρικών σκευών, 2) παραγωγής πορτών ντουζιέρας, 3) κατασκευής παιχνιδιών,
4) παραγωγής κολλητικών ταινιών, 5) παραγωγής αεροσυμπιεστών, 6) παραγωγής
σακκόφιλτρων σκόνης, 7) κατασκευής ηλεκτρικών κυκλωμάτων, 8) παραγωγής 3D
printing filaments, 9) διανομής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, 10) παραγωγής
εξαρτημάτων σωληνώσεων, 11) κατασκευής χειροκίνητου μέσου υποστήριξης για

άτομα με αναπηρία, 12) παραγωγής γεωργικών ψεκαστήρων και 13) κατασκευής
οπτικών ινών.
Η Αίγυπτος με προσφορές από 7 επιχειρήσεις στους κλάδους: 1) παραγωγής
φρούτων, 2) παραγωγής μπαχαρικών, βοτάνων και οσπρίων, 3) κατασκευής
πλαστικών συσκευασιών, 4) παραγωγής βιολογικών τροφίμων, 5) κατασκευής
προϊόντων από συνθετικές ίνες, 6) πώλησης κλιματιστικών και ηλεκτρικών οικιακών
συσκευών και 7) παραγωγής ζωοτροφών.
Η Ουκρανία με προσφορές από 2 επιχειρήσεις στους κλάδους: 1)παραγωγής
τεχνολογικού εξοπλισμού επεξεργασίας πρώτων υλών υδρογονάνθρακα και 2)
παροχής ναυπηγικών εργασιών.
Το Πακιστάν με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο παραγωγής ρυζιού.
Η Ελλάδα με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο παροχής φορολογικών,
λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Οι Η.Π.Α. με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο παραγωγής βότκας.
Η Ινδία με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο παροχής υπηρεσιών
πληροφορικής και προγραμματισμού.
Η Εσθονία με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο κατασκευής σωλήνων.
Η Γερμανία με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο παραγωγής ανυψωτικών
αυτοκινήτων.
Η Ν. Κορέα με προσφορά από
ηλεκτρομαγνητικών μετρητών ροής.
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