
 

 

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES 

FORUM ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΑΝΣΗΔΩΝ 

ΓΑΛΛΙΑ – ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ 
Βνπθνπξέζηη - ΡΟΤΜΑΝΙΑ 
11 - 12 Φεβξνπαξίνπ 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε ζπλεξγαζία κε: 

 

 

 ΔΙΣΔ... 
Δπαγγεικαηίαο πνπ ςάρλεη γηα λέεο 
δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο  

 ΘΔΛΔΣΔ... 
Να αλαπηπρζείηε ζηεο αγνξέο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο 

ΓΝΩΡΙΣΔ ΣΟΤ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΟΤ 
Α ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΣΔ 

ΣΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Α  



 

 

 
 

FORUM επαγγελματικών σσναντήσεων 
- 2014 στο Βοσκοσρέστι για 

επιτειρηματίες από : 
 

Γαιιία, Αιβαλία, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, 
Βνπιγαξία, Διιάδα, Κξναηία, Κύπξν, 

Μαπξνβνύλην, Μνιδαβία, ΠΓΓΜ, Ρνπκαλία, 
εξβία, ινβελία  

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ ΕΤΚΑΙΡΙΕ : 

 Γηα θαιύηεξν ηξόπν δσήο ζηελ πόιε: ππνδνκέο, 
κεηαθνξέο, ελέξγεηα, πεξηβάιινλ, απηνθηλεηνβηνκεραλία 

 Γηα θαιύηεξε δηαηξνθή: πξνηόληα θαη ηνκείο γεσξγίαο 
θαη ηξνθίκσλ, θηελνηξνθία, γεσξγηθά κεραλήκαηα 

 Γηα θαιύηεξε επηθνηλσλία: ςεθηαθό πεξηερόκελν, 
ειεθηξνληθό εκπόξην (e-commerce), ππεξεζίεο 
πιεξνθνξηθήο, νπηηθναθνπζηηθέο εθαξκνγέο, ιύζεηο θαη 
εθαξκνγέο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

 Γηα θαιύηεξε πγεία: ηαηξνηερλνινγηθόο εμνπιηζκόο 
 
 
 

 Γηαηί λα ζπκκεηάζρεηε ζην 
επηρεηξεκαηηθό Forum: 

 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΠΡΑΞΔΙ 

ΜΔΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΩΣΟΣΤΠΗ ΙΓΔΑ 

 

 Μέζα ζε 2 κόλν κέξεο, γλσξίζηε ηνπο 
κειινληηθνύο ζπλεξγάηεο ζαο από 12 
ρώξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ΒtoΒ ζπλαληήζεώλ  

 Δλεκεξσζείηε  γηα ηηο επθαηξίεο θαη ηηο 
πξαθηηθέο ζηε Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπε ζπκκεηέρνληαο 
ζε ζεκαηηθά εξγαζηήξηα  

 Μάζεηε γηα λνκηθά, νηθνλνκηθά, θνξνινγηθά θαη 
πιηθνηερληθά ζέκαηα ζην πιαίζην ηνπ «Village Experts », 
όπνπ ζα ζπλαληήζεηε ηνπο θαιύηεξνπο 
εκπεηπνγλώκνλεο  

 Αληαιιάμηε πιεξνθνξίεο κε όινπο ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνθηέηι θαη ησλ 
γεπκάησλ δηθηύσζεο  

 

 

Πεξηνρή 

 
εθ. θαηνίθσλ ζε 

ζπλερή αλάπηπμε 
 

 Υαξαθηεξίδεηαη από : 
επηζπκία γηα 

αλνηθνδόκεζε, ύπαξμε 
λεαξνύ θαη κνξθσκέλνπ 

πιεζπζκνύ, ηζρπξή 
επηζπκία γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ εκπνξίνπ 

 

 
 



 

 

Πξόγξακκα 

  

Γεπηέξα 

 
Φεβξνπαξίνπ 

 
 Ξελνδνρείν Marriott, Βνπθνπξέζηη 

 Τπνδνρή θαη παξάδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ B to B ζπλαληήζεσλ  
 

Σξίηε 

 
Φεβξνπαξίνπ  

Ξελνδνρείν Marriott, Βνπθνπξέζηη  

 πλεδξίαζε έλαξμεο ηνπ « Forum Δπαγγεικαηηθώλ πλαληήζεσλ Γαιιία – Νόηηναλαηνιηθή 
Δπξώπε  » κε ηελ παξνπζία ηεο Καο. Nicole BRICQ, Τπνπξγνύ Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ ηεο 
Γαιιίαο θαη ηνπ Κνπ. Andrei-Dominic GEREA, Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο ηεο Ρνπκαλίαο 

 B to B ζπλαληήζεηο  

 Μεζεκεξηαλό κπνπθέ 

 B to B ζπλαληήζεηο 

 Θεκαηηθό εξγαζηήξην « Καιύηεξνο ηξόπνο δσήο ζηελ πόιε / Τπνδνκέο, κεηαθνξέο θαη 
ελέξγεηα »  

 Cocktail δηθηύσζεο ζηε Γαιιηθή Πξεζβεία ζην Βνπθνπξέζηη 

Σεηάξηε 

 
Φεβξνπαξίνπ 

Ξελνδνρείν Marriott, Βνπθνπξέζηη  

 Θεκαηηθό εξγαζηήξην « Υξεκαηνδόηεζε θαη Δγθαηάζηαζε » & « Πξόζβαζε ζηελ αγνξά » 

 B to B ζπλαληήζεηο  

 Μεζεκεξηαλό κπνπθέ 

 B to B ζπλαληήζεηο  

 Θεκαηηθά εξγαζηήξηα: 
« Καιύηεξε επηθνηλσληα / Σειεπηθνηλσλίεο, ινγηζκηθά, ηειεθσληθά θέληξα » 
« Καιύηεξε δηαηξνθή / Γεσξγηθόο ηνκέαο : από ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο 
παξαγσγήο »  

 Cocktail θιεηζίκαηνο ζην « Μέγαξν ηνπ Κνηλνβνπιίνπ » 

 Πξνζσξηλό πξόγξακκα ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εθδήισζε απηή πξνζθέξεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο France 
Export πνπ ππνζηεξίδεηαη από ηε Γαιιηθή θπβέξλεζε 

 
 
 
 

Forum Δπαγγεικαηηθώλ πλαληήζεσλ 
Γαιιία - Νόηην-Αλαηνιηθή Δπξώπε  
 

 Δγγξαθή (ζπκκεηνρή 2 αηόκσλ ) 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη : εμαηνκηθεπκέλν  πξόγξακκα B2B ζπλαληήζεσλ, 
πξόζβαζε ζηα ζηαλη Δκπεηξνγλσκόλσλ, θαη ηα ζεκαηηθά εξγαζηήξηα, θαζώο θαη ηε 
ζπκκεηνρή ζηα γεύκαηα πνπ ζα παξαηεζνύλ 

100 € 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δγγξαθέο έσο: 10 Ιαλνπαξίνπ 2014 
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UBIFRANCE, YOUR INTERNATIONAL PARTNER 

Through its network of experts in depth linked to local decision-makers and opportunities, UBIFRANCE assists your 
export development project and opens up its address book. 
Companies that have benefited from our services confirm the «UBIFRANCE efficiency effect»: 
• 8 out of 10 were able to identify new contacts with effective potential 

• 4 out of 10 started at least one business flow within 2 years (IPSOS 2012) 

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL DES ENTREPRISES 

 
UBIFRANCE 

77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

www.ubifrance.fr 

Crédit photos : fotolia.com - istockphoto.com 

 

  
 

Date limite d’inscription : 
 
 
 

Dans la limite des places disponibles. 
Δγγξαθέο έσο: 10 Ιαλνπαξίνπ 2014 

Δπηβεβαηώζηε ηε ζπκκεηνρή ζαο επηζηξέθνληαο  
 ηo δειηίν εγγξαθήο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλo 

 (κε ηε ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο) : 
 

 

Κα ηεθαλία ΚΟΚΚΙΓΗ  
Δκπνξηθό Σκήκα – UBIFRANCE Αζελώλ 

Γαιιηθή Πξεζβεία ζηελ Διιάδα 
Σει.: +30 21 033 911 56 
Φαμ : +30 21 033 911 59 

E-mail : stephanie.kokkidis.INT@ubifrance.fr  
Γηεύζπλζε: Αθαδεκίαο 6, 10671 Αζήλα 

 

ή 
 

Κα Marie- José ΚΩΣΟΒΑΙΛΗ  
Δκπνξηθό Σκήκα – UBIFRANCE Αζελώλ 

Γαιιηθή Πξεζβεία ζηελ Διιάδα 
Σει.: +30 21 033 911 51 
Φαμ : +30 21 033 911 59  

Mobile : +30 6972 811 990 
E-mail : marie-jose.kotsovassilis@ubifrance.fr 

Γηεύζπλζε: Αθαδεκίαο 6, 10671 Αζήλα 

 


