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ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΦΩΝΟΤ ΤΝΕΡΓΑΘΑ ΜΕΣΑΞΤ ΕΛΛΗΝΟΚΘΝΕΖΘΚΟΤ 

ΤΝΔΕΜΟΤ ΚΑΘ 

ΚΘΝΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤ ΔΘΕΘΝΟΤ ΚΘΝΕΖΘΚΟΤ 

ΚΕΝΣΡΟΤ ΔΘΑΚΟΜΕΣΑΚΟΜΘΣΘΚΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ 

 ΑΘΗΝΑ 28-4-2014 

3o ΕΛΛΗΝΟΚΘΝΕΖΘΚΟ ΕΠΘΥΕΘΡΗΜΑΣΘΚΟ ΤΝΕΔΡΘΟ 

  

 Μεγάιεο Δζληθήο ζεκαζίαο είλαη ην Σύκθσλν Σπλεξγαζίαο πνπ ππεγξάθε κεηαμύ ηεο Διιελνθηλεδηθήο 

Έλσζεο Οηθνλνκηθήο, Δκπνξηθήο & Πνιηηηζηηθήο Σπλεξγαζίαο θαη ηεο Δηαηξίαο αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο 

ηνπ World Business Valley- CHINA YANJIAO LOGISTICS CITY, SHENG JI CANG LOGISTICS CO., 

ηεο  δηεζλώο κεγαιύηεξεο επηρεηξεκαηηθήο πιαηθόξκαο γηα ηελ νξγάλσζε θαη θαιιίηεξε ιεηηνπξγία ησλ 

εκπνξηθώλ ζρέζεσλ  ηεο Κίλαο  κε ηελ παγθόζκηα αγνξά. 

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

Ζ ππνγξαθή ηνπ Σπκθώλνπ Σπλεξγαζίαο έγηλε ζην πιαίζην ηνπ 3νπ Διιελν-Κηλεδηθνύ Δπηρεηξεκαηηθνύ 

Σπλεδξίνπ, πνπ δηνξγάλσζαλ ην Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ θαη Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) θαη ην 

Ηλζηηηνύην Business Confucius ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ζηηο 28 Απξηιίνπ 2014. 

Τν World Business Valley- CHINA YANJIAO LOGISTICS CITY, είλαη έλαο Δζσηεξηθόο θαη Δμσηεξηθόο 

Γηεζλήο Γηακεηαθνκηζηηθόο Σηαζκόο Logistics, ε κεγαιύηεξε επηρεηξεκαηηθή πιαηθόξκα γηα δηκεξείο 

εκπνξηθέο ζρέζεηο  κεηαμύ ηεο Κίλαο θαη ησλ ρσξώλ ηνπ θόζκνπ. Τν Δπηρεηξεκαηηθό Πάξθν, όπσο 

απνθαιείηαη, θαιύπηεη κηα πεξηνρή 10 ηεηξαγσληθώλ ρηιηνκέηξσλ, δηαζέηεη Κέληξα Δκπνξηθώλ Σπλαιιαγώλ 

ησλ εηαηξεηώλ, απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο γηα ηα πξντόληα ηνπ παγθνζκίνπ εκπνξίνπ, Διεύζεξε Εώλε 

Δκπνξίνπ θαη logistics, θαζώο θαη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηνπ εκπνξίνπ, όπσο αλάπηπμεο εκπνξηθώλ 

ζεκάησλ, εθπαίδεπζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ,  γηα αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη αλάδεημε λέσλ ηαιέλησλ 
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αθόκε,  θαη ζηνρεύεη ζην  λα θαηαζηεί έλα παγθόζκην θνξπθαίν Κέληξν ζπιινγήο θαη δηαθίλεζεο 

Πξντόλησλ.  

Ζ Διιελν-Κηλεδηθή Έλσζε Οηθνλνκηθήο, Δκπνξηθήο & Πνιηηηζηηθήο Σπλεξγαζίαο θαηόξζσζε λα 

εμαζθαιίζεη ηελ πξώηε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξναλαθεξζέληα γηγαληηαίν νξγαληζκό θαη λα ζπλππνγξάςεη ηελ 

πξώηε ηδησηηθή ζπκθσλία παγθνζκίσο, εμαζθαιίδνληαο ηε ρξήζε κεγάιεο έθηαζεο ηνπ πάξθνπ από  ηελ 

Διιάδα θαη ηνπο Έιιελεο εμαγσγήο  πνπ ζα ζειήζνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζηελ Κίλα, αδαπάλσο. Ζ 

Έλσζε κε ηε Σπκθσλία απηή αλαιακβάλεη λα πξνζθαιέζεη κεγάιεο επηρεηξήζεηο από ηελ Διιάδα, ηελ 

Κύπξν θαη άιιεο Βαιθαληθέο Χώξεο λα θέξνπλ ηα εκπνξεύκαηα  θαη ηα πξντόληα ηνπο ζηελ World 

Business Valley-CHINA YANJIAO LOGISTICS CITY. 

Τελ εηαηξεία εθπξνζώπεζε ν θαζεγεηήο θ. Guo Taicheng, Πξόεδξνο Γ.Σ. ηνπ νκίινπ ησλ εηαηξηώλ 

αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ WORLD BUSINESS VALLEY θαη Αληηπξόεδξνο ηεο Κηλεδηθήο 

Οκνζπνλδίαο  γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ, θαη Δπίηηκνο Πξόεδξνο ηνπ Δκπνξηθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ ηεο Shen Zhen, ν νπνίνο παξνπζίαζε γηα πξώηε θνξά παγθόζκηα ην video ηεο CHINA 

YANJIAO LOGISTICS CITY ηνλίδνληαο όηη ην World Business Valley- CHINA YANJIAO LOGISTICS 

CITY, νινθιεξώλεη κε γνξγνύο ξπζκνύο ην πξώην ηκήκα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, ην νπνίν ζα δηαηεζεί ζηελ 

Διιάδα,  ζε πινπνίεζε ηεο ππνγξαθείζεο ζπκθσλίαο θαη ζα βνεζήζεη νπζηαζηηθά ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθώλ θαη γεληθόηεξα νηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ ησλ δύν ιαώλ. 

Γηα ηελ Διιελνθηλεδηθή Έλσζε ππέγξαςε ε Δθηειεζηηθή Πξόεδξνο & Αληηπξόεδξνο θ. Νικολέττα 

Καπερώνη, ε νπνία αλέθεξε όηη: ε Σπκθσλία απηή αλνίγεη έλα λέν δξόκν ζηα Διιεληθά πξντόληα, ζε όιεο 

ηηο κηθξέο, κεζαίεο ή κεγάιεο νκάδεο παξαγσγώλ θαη ζπλεηαηξηζκώλ  πνπ ζα ζειήζνπλ λα εμάγνπλ ηα 

πξντόληα ηνπο κέζσ  ηεο World Business Valley- CHINA YANJIAO LOGISTICS CITY, όρη κόλνλ ζηελ 

αγνξά ηεο Κίλαο αιιά θαη ζηηο αγνξέο ηεο Αζίαο. 
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