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Ανοικτι Επιςτολι – Πρόςκλθςθ ςε Ελλθνικζσ επιχειριςεισ 

1ο Συμπόςιο Οικονομικών και Εμπορικών Συναλλαγών 

Ελλθνο-Κινεηικό Forum Συνεργαςίασ ςτο Παγκόςμιο Κζντρο Εμπορίου 

 «ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ω ΠΡΩΣΗ ΧΩΡΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ ΣΟ 
ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑΜΕΣΑΚΟΜΙΣΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΗ ΚΙΝΑ» - WORLD BUSINESS VALLEY - 

CHINA YANJIAO LOGISTICS CITY 

Αγαπητοί Έλληνες Επιτειρηματίες, 
 
Η εταιρία μασ, με τθν ενεργό υποςτιριξθ τθσ Ελλθνο-Κινεηικισ Ζνωςθσ Οικονομικϊν, 
Εμπορικϊν και Πολιτιςτικϊν Συναλλαγϊν, ςε ςυνεργαςία με τισ Εταιρίεσ Sheng Ji Cang 
Logistics Co, Beijing National Import and Export Co, Shing Kee Logistics και Guostone 
Investment Consulting, ςασ προςκαλεί να ςυμμετάςχετε ςτθν παγκόςμια πρϊτθ εκδιλωςθ 
αφιερωμζνθ ςτθν Ελλάδα, ςτον πολιτιςμό μασ, ςτα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τθσ, που 
κα πραγματοποιθκεί ςτο WORLD BUSINESS VALLEY - CHINA YANJIAO LOGISTICS CITY, από 1-
7 Οκτωβρίου 2014.  
 
Το Παγκόςμιο Κζντρο Εμπορίου, υποδζχεται ςτισ 2 Οκτώβρθ, τισ Ελλθνικζσ Επιχειριςεισ 
και τα προϊόντα τουσ, ςε μία «παγκόςμια πρώτθ» εκδιλωςθ αφιερωμζνθ ςτθν ΕΛΛΑΔΑ! 
Το WORLD BUSINESS VALLEY - CHINA YANJIAO LOGISTICS CITY, ωσ Εςωτερικόσ και 
Εξωτερικόσ Διεκνισ Διαμετακομιςτικόσ Στακμόσ Εμπορευμάτων τθσ Κίνασ, κα είναι θ 
μεγαλφτερθ επιχειρθματικι θλεκτρονικι πλατφόρμα Marketing για τθν Κινεηικι αγορά, 
αποτελϊντασ εγγφθςθ για εξαςφαλιςμζνεσ πωλιςεισ. Οι ελλθνικοί Εξαγωγικοί Φορείσ, 
Ενϊςεισ, ϋΕμποροι ι Συνεταιριςμοί κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοι για τα προϊόντα τουσ, 
τα οποία κα πρζπει να αποςταλοφν ςε δείγματα (maximum 3 παλζτεσ) και να πλθροφν όλεσ 
τισ προχποκζςεισ ποιότθτασ και πιςτοποίθςθσ.  
 
Η Εταιρεία μασ, κζλοντασ το εγχείρθμα αυτό να ζχει υψθλό βακμό  επιτυχίασ, εξαςφάλιςε,  
για όλεσ τισ ελλθνικζσ Επιχειριςεισ, τισ καλφτερεσ δυνατζσ ςυνκικεσ για άμεςα οφζλθ από 
τθ ςυμμετοχι τουσ με ςτοχευόμενεσ, ουςιαςτικζσ επαφζσ Β2Β και άμεςεσ ςυνεργαςίεσ με 
τουλάχιςτον 7.000 ενδιαφερόμενουσ Κινζηουσ Πελάτεσ. Τουσ Ζλλθνεσ Επιχειρθματίεσ κα 
υποδεχκοφν Φορείσ και Επίςθμοι τθσ Πολιτικισ θγεςίασ τθσ Κίνασ.  
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Κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ, τα προϊόντα κάκε Ελλθνικισ Επιχείρθςθσ κα εκτίκενται ςε 
ειδικά διαμορφωμζνα περίπτερα και κα παρουςιάηονται από τουσ ςυνοδοφσ-υπεφκυνουσ 
κάκε εταιρίασ. Θα αναλυκοφν όλα τα κζματα ςυνεργαςιϊν ανάμεςα ςτισ δφο πλευρζσ, οι 
πρακτικζσ που κα ακολουκθκοφν και κα καταχωρθκοφν οι κωδικοί όλων των 
εμπορευμάτων ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα προσ αναηιτθςθ περαιτζρω ςυνεργαςιϊν 
ςτθν αγορά τθσ  Κίνασ. 
  
Η εταιρεία μασ, ωσ αποκλειςτικι ςυνεργάτθσ των παραπάνω εταιριών του Παγκόςμιου 
Κζντρου Εμπορίου, αναλαμβάνει τθν ευκφνθ να προςκαλζςει εξαγωγικζσ επιχειριςεισ από 
όλθ τθν Ελλάδα για να εκκζςουν τα εμπορεφματά τουσ ςτθν πρεμιζρα  του Παγκόςμιου 
Κζντρου Εμπορίου τθσ Κίνασ, YANJIAO LOGISTICS CITY, από 1-7/10/2014 ϊςτε να 
εξαςφαλίςουν άμεςεσ πωλιςεισ. Αναλυτικά κα προςφζρουμε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ χωρίσ 
κόςτοσ τα κάτωκι: 

1. Μεταφορά των προϊόντων τουσ από το λιμάνι του Πειραιά ςτθν Κίνα  
2. Μεταφορά των προϊόντων εντόσ τθσ Κίνασ  
3. Εκτελωνιςμό των προϊόντων και αποκικευςθ 
4. Δζςμευςθ εκκεςιακοφ χϊρου  
5. Δυνατότθτα πϊλθςθσ των προϊόντων τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ 
6. Ενθμζρωςθ και προϊκθςθ τθσ ζκκεςθσ ςτισ Κινεηικζσ εταιρείεσ για να επιςκεφκοφν 

τθν ζκκεςθ και δικτφωςθ με Κινζηουσ επιχειρθματίεσ  
7. Εξαςφάλιςθ Β2Β ςυναντιςεων 
8. Μanagement του όλου εγχειριματοσ και επίλυςθ των κάκε μορφισ προβλθμάτων 
9. Catering κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ 
10. Υπόδειγμα ςφμβαςθσ, ςτθν Αγγλικι, για τθν ολοκλιρωςθ των ςυνεργαςιϊν. 

 
Το ςυνολικό κόςτοσ ςυμμετοχισ ανά άτομο ανζρχεται ςτο ποςόν των 3.000 € και 
περιλαμβάνει: Αεροπορικό ειςιτιριο μετ’ επιςτροφισ, Διαμονι ςε Ξενοδοχείο 5*, Δείπνο 
κακθμερινά - Μεταφορζσ – Ξεναγιςεισ , Μεταφραςτζσ από τθν κινεηικι ςτθν αγγλικι 
γλϊςςα . Το κόςτοσ Περιπτζρου είναι 60€  ανά τετραγωνικό μζτρο. 
 
Παρακαλοφμε, εφόςον επικυμείτε να ςυμμετάςχετε ςτο 1ο Συμπόςιο Οικονομικϊν 
Συναλλαγϊν του Ελλθνο-Κινεηικοφ Forum Εμπορικισ Συνεργαςίασ ςτο Παγκόςμιο Κζντρο 
Εμπορίου, να δθλϊςετε ςυμμετοχι το ςυντομότερο ζωσ 5 Ιουλίου 2014 για να 
κατοχυρϊςουμε το ανωτζρω κόςτοσ. Μετά τθν 5θ Ιουλίου κα προκφψει διαφοροποίθςθ του 
κόςτουσ λόγω περιοριςμζνων επιλογϊν.  
 
Παρακαλοφμε να ςυμπλθρϊςετε τθν επιςυναπτόμενθ διλωςθ ςυμμετοχισ ςασ και να τθν 
αποςτείλετε ςτο fax: 210 6104360 ι ςτθν θλεκτρονικι δ/νςθ: kaperoni@otenet.gr . Για τθν 
περαιτζρω ςυνεργαςία μασ μετά τθ λιψθ εκ μζρουσ μασ τθσ διλωςθσ ςυμμετοχισ ςασ, κα 
ενθμερωκείτε για όλεσ τισ λεπτομζρειεσ, τισ διαδικαςίεσ και του τρόπου πλθρωμισ. Στθν 
πορεία τθσ ςυνεχιηόμενθσ αυτισ διαδικαςίασ κα είμαςτε πάντα ςτθ διάκεςθ ςασ για 
περαιτζρω διευκρινιςεισ ςτο τθλζφωνο 698 0616262. Υπεφκυνοσ οργανωτικισ επιτροπισ κ. 
Ανδρζασ Διονυςόπουλοσ. 
 
Με ιδιαίτερθ Εκτίμθςθ,  

Σοφία Οικονομάκοσ 
Εντεταλμζνθ Σφμβουλοσ Διοίκθςθσ 
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