
 
Στοιχεία για τον εξερχόμενο τουρισμό από 

τη Ρωσία το 2016 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής 

Στατιστικής Υπηρεσίας Rosstat, η ροή Ρώσων 

τουριστών προς το εξωτερικών εμφάνισε 

μείωση της τάξης του 7,9% κατά το 2016, με 

συνολικά 31,7 εκ. Ρώσων τουριστών να 

επισκέπτονται χώρες του εξωτερικού έναντι 

34,4 εκ. το 2015. Η μείωση αυτή οφείλεται 

στην αποδυνάμωση του ρωσικού νομίσματος 

και στην περαιτέρω μείωση του πραγματικού 

διαθέσιμου εισοδήματος των Ρώσων κατά 6% 

το 2016.  

 

Ο πιο δημοφιλής προορισμός των Ρώσων 

τουριστών ήταν για άλλη μία χρονιά η 

Αμπχαζία (η ανεξαρτησία της οποίας δεν 

αναγνωρίζεται από την Ελλάδα και την Ε.Ε.), 

με 4,2 εκ. τουρίστες, καταγράφοντας αύξηση 

κατά 11,3% σε σχέση με το 2015. Ακολουθεί η 

Φιλανδία με 2,9 εκ. Ρώσους τουρίστες 

(μείωση 5,6% από το 2015), το Καζακστάν με 

2,85 εκ. τουρίστες από τη Ρωσία (μείωση 

8,8% σε σχέση με το 2015) και η Ουκρανία με 

1,8 εκ. Ρώσους τουρίστες (αύξηση 8,9% από 

το 2015). Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η 

Κίνα, η οποία δέχθηκε 1,7 εκ. τουρίστες από 

τη Ρωσία, καταγράφοντας εντυπωσιακή 

αύξηση της τάξης του 30,5%. 

Η Ελλάδα κατέλαβε τη 13η θέση μεταξύ των 

προορισμών των Ρώσων τουριστών το 2016 

(έναντι της 16ης θέσης το 2015), έχοντας 

σημειώσει αύξηση της τάξης του 23,4%. 

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Rosstat, την χώρα μας επισκέφθηκαν 782 χιλ. 

Ρώσοι τουρίστες το 2016, ήτοι 148 χιλ. 

τουρίστες περισσότεροι από το 2015 (2015: 

634.000 τουρίστες από τη Ρωσία). Ωστόσο, 

επισημαίνουμε την απόκλιση που εμφανίζεται 

μεταξύ των στοιχείων των ρωσικών και των 

ελληνικών αρχών, καθώς σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2016 

η χώρα μας υποδέχθηκε 595.500 Ρώσους 

τουρίστες, καταγράφοντας αύξηση 16%, 

έναντι των 512.800 τουριστών που είχε 

υποδεχθεί το 2015. 

Την μεγαλύτερη αύξηση ως προς τον αριθμό 

των Ρώσων επισκεπτών, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Rosstat, σημείωσε η Κύπρος 

(47,8%), η οποία δέχθηκε 813 χιλ. Ρώσους 

τουρίστες το 2016, η Κίνα όπως ήδη 

αναφέρθηκε (30,5%), και η Βουλγαρία 

(29,6%) με 413 χιλ. Ρώσους τουρίστες. 

Αντίθετα, την μεγαλύτερη μείωση σημείωσε η 

Αίγυπτος, η οποία δεν εμφανίζεται καθόλου 

ανάμεσα στις 60 πρώτες χώρες-προορισμούς 

που ανακοίνωσε η Rosstat. Σημειώνουμε ότι 

το 2015, η χώρα είχε υποδεχθεί 2,2 εκ. 

Ρώσους τουρίστες. Επίσης, δραματική πτώση 

σημειώθηκε στον εισερχόμενο τουρισμό από 

τη Ρωσία προς την Τουρκία (-77%), με τον 

αριθμός των Ρώσων που επισκέφθηκαν την 

χώρα να ανέρχεται σε 797 χιλ. το 2016 έναντι 

3,5 εκ. το 2015.  
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Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι 

20 δημοφιλέστεροι προορισμοί των Ρώσων 

τουριστών το 2016. 

20 δημοφιλέστεροι προορισμοί Ρώσων 

τουριστών, 2016 

(σε χιλ. άτομα) 

 
Χώρες 2016 2015 

Μεταβολή 
2016/ 2015 

 
Σύνολο 31.659 34.390 -7,9% 

1 Αμπχαζία* 4.257 3.824 11,3% 

2 Φινλανδία 2.894 3.067 -5,6% 

3 Καζακστάν 2.850 3.125 -8,8% 

4 Ουκρανία 1.804 1.657 8,9% 

5 Κίνα 1.676 1.284 30,5% 

6 Εσθονία 1.511 1.477 2,3% 

7 Πολωνία 1.104 1.322 -16,5% 

8 Γερμανία 1.057 1.111 -4,8% 

9 Ταϊλάνδη 867 675 28,4% 

10 Κύπρος 813 550 47,8% 

11 Τουρκία 797 3.460 -77,0% 

12 Ισπανία 790 693 14,0% 

13 Ελλάδα 782 634 23,4% 

14 Γεωργία 742 651 13,9% 

15 Ιταλία 710 662 7,2% 

16 Λιθουανία 693 743 -6,7% 

17 
Αζερμπαϊτζ
άν 627 584 7,3% 

18 Τυνησία 624     

19 Βουλγαρία 535 413 29,6% 

20 ΗΑΕ 499 472 5,8% 

Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία 

Ρωσικής Ομοσπονδίας 

* Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα δεν 

αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία της Αμπχαζίας  

 

Η κινεζική AliExpress βλέπει τεράστιες 

δυνατότητες ανάπτυξης του ηλεκτρονικού 

εμπορίου στη Ρωσία 

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της 

κινέζικης ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

AliExpress, κ. Leo Shen, η ρωσική αγορά 

παρουσιάζει τεράστιες προοπτικές και 

ευκαιρίες ανάπτυξης. 

Από την επαφή του με τη ρωσική αγορά, ο κ. 

Shen έχει διαπιστώσει ότι οι δυνατότητες 

ενίσχυσης του λιανικού εμπορίου μέσω 

ηλεκτρονικών πλατφόρμων στη Ρωσία είναι 

τεράστιες. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή τη 

στιγμή το επίπεδο ανάπτυξης του 

ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία μοιάζει με 

την κατάσταση που επικρατούσε στην Κίνα 

πριν από μερικά χρόνια. 

 

Η αναπτυξιακή στρατηγική της AliExpress στη 

Ρωσία χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη 

φάση περιλαμβάνει τη διασύνδεση της 

ρωσικής και κινεζικής αγοράς μέσω ενός νέου 

τρόπου συναλλαγών, οδηγώντας στην 

εξοικείωση των Ρώσων καταναλωτών με την 

πραγματοποίηση αγορών μέσω Διαδικτύου 

και στη συνειδητοποίηση από πλευράς τους 

των πλεονεκτημάτων του ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Έτσι, στην πρώτη φάση, στόχος 

είναι να αναπτυχθεί η ιδέα του ηλεκτρονικού 

εμπορίου μέσα από την πλατφόρμα 

AliExpress και να παρασχεθεί υποστήριξη 

στις ρωσικές μεταφορικές εταιρείες και 

εταιρείες πληρωμών προκειμένου να 

αναπτύξουν τις κατάλληλες υποδομές. 

Η AliExpress απολαμβάνει μεγάλη 

δημοτικότητα στη Ρωσία και πολλοί 

καταναλωτές αγοράζουν ήδη μέσω αυτής της 

πλατφόρμας. Ήδη η εταιρεία έχει 

δημιουργήσει μία ομάδα στη Ρωσία κι έχει 

ξεκινήσει τη δεύτερη φάση του προγράμματος 

ανάπτυξης, η οποία στοχεύει στην παροχή 

στήριξης στους Ρώσους παραγωγούς για την 

πώληση των προϊόντων τους στην εγχώρια 

αγορά μέσω της πλατφόρμας AliExpress. 

Το τρίτο στάδιο προβλέπει την υποστήριξη 

των μικρών και μεσαίων ρωσικών 

επιχειρήσεων προκειμένου να εισέλθουν στις 

διεθνείς αγορές μέσω της πλατφόρμας 

AliExpress. 

Πιθανότητα αναστολής ναυλωμένων 

πτήσεων από Ρωσία προς Τουρκία 

Οι ρώσικες αεροπορικές εταιρείες έλαβαν από 

την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας (Rosaviatsia) γραπτή ενημέρωση 

σχετικά με την πιθανότητα αναστολής των 

ναυλωμένων πτήσεων προς Τουρκία. Ως αιτία 

για την αναστολή αναφέρεται η τεταμένη 

εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Τουρκία. 



Ωστόσο, παρόμοια ενημέρωση δεν απεστάλη 

σε τουρκικές εταιρείες ναυλωμένων πτήσεων, 

παρά μόνο σε ρωσικές.  

Η ενέργεια αυτή σημειώθηκε σε συνέχεια των 

δηλώσεων του Τούρκου Υπουργού 

Εξωτερικών με τις οποίες έκανε έκκληση στη 

ρωσική κυβέρνηση για αποστασιοποίησή της 

από το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Ασάντ στη 

Συρία και την άρση της υποστήριξής της προς 

αυτό. Οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού 

ακολούθησαν σύντομα μετά την επίθεση των 

ΗΠΑ σε αεροπορική βάση του συριακού 

στρατού. 

 

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον Alexandr 

Osaulenko, Διευθυντή του Συλλόγου 

Τουριστικής Υποστήριξης (Tourpomosh), το 

ρωσικό κοινό που έχει ήδη προγραμματίσει 

διακοπές στην Τουρκία δεν έχει ακόμα αιτηθεί 

να αλλάξει ή να ακυρώσει τις κρατήσεις που 

έχουν πραγματοποιηθεί. Τα στατιστικά 

στοιχεία του Μαρτίου για τα ρεύματα Ρώσων 

τουριστών προς τουρκικούς προορισμούς 

υποδεικνύουν επιστροφή κοντά στα προ 

κρίσης επίπεδα (2,7% χαμηλότερα από το 

2014), ενώ ταυτόχρονα οι προγνώσεις 

προβλέπουν αριθμούς που φτάνουν τις 

600.000 τουρίστες τον μήνα για τους 

καλοκαιρινούς μήνες. Μέχρι στιγμής, από το 

σύνολο των προγραμματισμένων ταξιδιών 

που έχουν σχεδιάσει τα ρωσικά τουριστικά 

πρακτορεία  έχει πωληθεί μόνο το 15-20%. 

Απαγόρευση εισαγωγής ζώντων 

πουλερικών στη Ρωσία 

Η Υπηρεσία Φυτοϋγειονομικής και 

Κτηνιατρικής Επίβλεψης της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας (Rosselkhoznadzor) 

απαγόρευσε από τις 10 Απριλίου 2017 την 

προμήθεια ζωντανών πουλερικών και αυγών 

για επώαση από ορισμένες περιοχές της 

Ελλάδας, Κροατίας, Γαλλίας και Πολωνίας 

όπου επισημάνθηκαν εστίες έντονα 

παθογόνου γρίπης των πτηνών. Στην 

Ελλάδα, η γεωγραφική περιοχή στην οποία 

επιβάλλονται οι περιορισμοί εξαγωγής 

πουλερικών είναι η Δυτική Μακεδονία. 

Επίσης, έχει προσωρινά απαγορευτεί η 

διαμετακόμιση αυτών των προϊόντων μέσω 

του ρωσικού εδάφους.  

Νωρίτερα, η Rosselkhoznadzor είχε λάβει 

σειρά απαγορευτικών μέτρων σχετικά με αυτή 

την κατηγορία προϊόντων για τους ίδιους 

λόγους και οι οποίες αφορούσαν περιοχές της 

Πολωνίας, του Ιράν, της Γερμανίας, της 

Ιταλίας, της Τσεχίας, της Σλοβακίας, της 

Σουηδίας, της Ουγγαρίας και της Βουλγαρίας.  

Πορεία ρωσικού νομίσματος 

Στα τέλη Απριλίου, η τιμή του ρουβλιού έναντι 

του δολαρίου διαμορφώθηκε στα 56,5 

ρούβλια/δολάριο. Κατά τους πρώτους 

τέσσερις μήνες του 2017, το ρωσικό νόμισμα 

έχει καταγράψει άνοδο κατά 26% έναντι του 

δολαρίου (την 1 Ιανουαρίου κυμαινόταν στα 

75,5 ρούβλια/δολάριο). Οι αναλυτές 

επισημαίνουν ότι η πορεία του ρουβλίου 

φαίνεται να έχει πλέον αποκοπεί από τις 

αυξομειώσεις στην τιμή του πετρελαίου, 

καθώς αυτή έχει σημειώσει κάθοδο χωρίς να 

επιφέρει ανάλογες πιέσεις στο ρωσικό 

νόμισμα. 

 

Η ανοδική πορεία του ρουβλίου οφείλεται 

τόσο σε πραγματικούς οικονομικούς λόγους 

όσο και σε κερδοσκοπικές ενέργειες 

επενδυτών στις αγορές συναλλάγματος. Όσο 

το βασικό επιτόκιο της Ρωσικής Κεντρικής 

Τράπεζας παραμένει υψηλό, και ιδιαίτερα 

υψηλότερο από αυτό των ευρωπαϊκών 

χωρών, και διατηρείται το καθεστώς 

κυμαινόμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας του 

ρουβλίου, υπάρχει σημαντικό κίνητρο για τους 

επενδυτές να προβούν σε κερδοσκοπικές 



κινήσεις έναντι του ρουβλίου. Επιπλέον, ο 

χαμηλός πληθωρισμός και η αυστηρή 

νομισματική πολιτική, στην οποία επιμένει η 

Ρωσική Κεντρική Τράπεζα, ευνοούν την 

κερδοσκοπία έναντι ρου ρουβλίου. 

Ωστόσο, η ανατίμηση του ρουβλιού λόγω 

κερδοσκοπίας, καθιστά το ρούβλι επιρρεπές 

σε οξείες μεταβολές σε περίπτωση που 

επέλθει πολιτική κρίση. Ορισμένοι ειδικοί 

κάνουν λόγο για φαινόμενο «φούσκας» και 

υπερεκτίμησης του νομίσματος που δεν 

συμβαδίζει με την αληθινή του αξία, παρόλα 

αυτά η ευρεία γνώμη παρουσιάζεται 

καθησυχαστική, αποδίδοντας την άνοδό του 

στην παρούσα οικονομική κατάσταση της 

χώρας, η οποία εξέρχεται από ύφεση. Οι 

εκτιμήσεις των αναλυτών τοποθετούν το 

επίπεδο υπερεκτίμησης του νομίσματος στο 

10-15%, ποσοστό το οποίο δεν δικαιολογεί 

ανησυχίες για φαινόμενο «φούσκας».  

Παράλληλα, υπάρχουν και πραγματικοί λόγοι 

που συνετέλεσαν στην ανατίμηση του 

ρωσικού νομίσματος. Κατά το πρώτο τρίμηνο, 

το ισοζύγιο πληρωμών της Ρωσίας 

παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 22,8 δισ. 

δολαρίων ΗΠΑ, λόγω των φορολογικών 

εισπράξεων. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις 

του Υπουργού Οικονομικής Ανάπτυξης της 

χώρας Maxim Oreshkin, κατά το δεύτερο και 

τρίτο τρίμηνο του έτους, το ισοζύγιο 

πληρωμών αναμένεται να μειωθεί σημαντικά, 

ασκώντας πιέσεις και στην τιμή του 

νομίσματος. Σύμφωνα με τις προγνώσεις του 

Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης στο 

τέλος του 2017, η αξία του ρουβλίου θα 

βρίσκεται περί τα 68 ρούβλια έναντι του 

δολαρίου, εάν η τιμή του πετρελαίου μειωθεί 

στα 40 δολ./βαρέλι και περί τα 62-63 

ρούβλια/δολάριο, εάν η τιμή του πετρελαίου 

διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα (52,94 

δολ./βαρέλι). Επιπλέον, σύμφωνα με την 

Υποδιοικητή της Ρωσικής Κεντρικής 

Τράπεζας Ksenia Yudaeva, η ανατίμηση του 

ρουβλίου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 

οφείλεται στα συναλλαγματικά έσοδα από τις 

εξαγωγές αγαθών.  

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι προτεραιότητα 

της Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί η αποφυγή 

αυξομειώσεων και η σταθερότητα του 

νομίσματος, και ως εκ τούτου δεν αναμένεται 

να προβεί σε μέτρα υποτίμησης του ρουβλίου, 

μολονότι κάτι τέτοιο θα συνέφερε την 

κυβέρνηση. Στις 25 Απριλίου τ.έ., ο Ρώσος 

Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να 

αλλάξει η πολιτική της κυμαινόμενης 

συναλλαγματικής ισοτιμίας για το ρωσικό 

νόμισμα (η οποία ισχύει από τα τέλη του 

2014).  

Όσον αφορά το βασικό επιτόκιο της Κεντρικής 

Τράπεζας της χώρα, επικρατεί η γνώμη ότι 

σταδιακά θα μειωθεί για να βρεθεί στο 8,5% 

στο τέλος του 2017 και στο 7,5% στο τέλος 

του 2018, από το 9,25% στο οποίο βρίσκεται 

σήμερα. Οι εκτιμήσεις των ειδικών θέλουν την 

ανοδική πορεία του ρουβλιού να ανακόπτεται 

και το ρωσικό νόμισμα να σταθεροποιείται 

γύρω στα 62 ρούβλια/δολάριο, υπό τον όρο 

ότι δεν θα υπάρξουν πολιτικές αναταράξεις.  

Θεαματική ανάπτυξη ρωσικής αγοράς 

αεροπορικών μεταφορών 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ρωσικής Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας (Rosaviatsia), οι 

αεροπορικές μεταφορές επιβατών στην 

Ρωσία σημείωσαν άνοδο 19,4% κατά το 

πρώτο τρίμηνο του 2017, φθάνοντας 

συνολικά τα 19,7 εκατομμύρια επιβατών. Οι 

μεταφορές προς διεθνείς προορισμούς 

αυξήθηκαν κατά 30% και έφτασαν τα 7,5 

εκατομμύρια επιβατών, ενώ οι εσωτερικές 

πτήσεις μετέφεραν 12,2 εκατομμύρια 

επιβάτες, αριθμός που αντιστοιχεί σε άνοδο 

13,6%.  

 

Το μερίδιο αγοράς που αντιστοιχεί στην 

πρώτη πεντάδα των μεγαλύτερων 

αεροπορικών εταιρειών στη Ρωσία (Aeroflot, 

Rossiya, S7, Utair, Uralskiye Avialiniyi) 

ανήλθε στο 70%. Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη 

σημείωσε η θυγατρική της Aeroflot «Rossiya», 

ο όγκος μεταφορών της οποίας αυξήθηκε 2,3 

φορές, κατατάσσοντάς την στη δεύτερη θέση 

μετά την Aeroflot. 



Αύξηση ταξιδιωτικής δαπάνης Ρώσων 

τουριστών 

Κατά 40% αυξήθηκε το ύψος των δαπανών 

των Ρώσων τουριστών στο εξωτερικό κατά το 

πρώτο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με τους 

υπολογισμούς των αναλυτών της UBS. 

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία 

χρησιμοποιεί στοιχεία από το σύστημα 

επιστροφής ΦΠΑ “Global Blue”, η αγοραστική 

δύναμη των Ρώσων τουριστών βελτιώθηκε 

ήδη από το τέταρτο τρίμηνο του 2016, και 

κατά το τρέχον έτος αυξάνεται κατά 33-46% 

ανά μήνα. Αυτό το επίπεδο ανόδου οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι Ρώσοι ξεκίνησαν να 

επισκέπτονται και πάλι προορισμούς του 

εξωτερικού, αλλά και στη σταθεροποίηση του 

ρουβλιού. 

  

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία των ρωσικών 

τραπεζών, οι συναλλαγές με πιστωτικές 

κάρτες που πραγματοποίησαν οι Ρώσοι στο 

εξωτερικό έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά το 

πρώτο τρίμηνο του έτους. Αύξηση έχει επίσης 

σημειωθεί στις συναλλαγές στα καταστήματα 

αφορολόγητων ειδών. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Ρωσικού Συνδέσμου 

Τουριστικών Πρακτορείων, η μέση ρωσική 

οικογένεια παίρνει μαζί της γύρω στα 1000 

δολάρια για μία εβδομάδα διακοπών στο 

εξωτερικό. Τα στοιχεία της εταιρείας Aviasales 

έδειξαν ότι οι Ρώσοι για τις διακοπές του 

Μαΐου προτίμησαν τις Ιταλία, Τσεχία, 

Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία. 



 

 

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 

 INNOSKLAD 2017 

29.11.2017–01.12.2017 
4th International Exhibition for 
intralogistics 

CEMENT. CONCRETE. DRY 
MIXTURES 2017 

29.11.2017–01.12.2017 
Professional Construction Exhibition 

TRANSBALTIC 2017 

29.11.2017–01.12.2017 
3rd International exhibition of 

transport, logistics and customs services, 
technical equipment and warehouse technologies 

ZDRAVOOKHRANENIYE 2017 

04.12.2017–08.12.2017 
27th International Exhibition for Health Care, 
Medical Engineering and Pharmaceuticals 

HEALTHY LIFE STYLE 2017 

04.12.2017–08.12.2017 
11th International Exhibition for Rehabilitation 
and Preventive Treatment Facilities, Medical 
Aesthetics, Health Improvement Technologies 
and Products for Healthy Lifestyle 

RUSSIAN HEALTH CARE 
WEEK 2017 

04.12.2017–08.12.2017 
International Scientific and Practical Forum 

APTEKA 2017 

04.12.2017–07.12.2017 
24th International Trade Fair for 

Pharmaceuticals and Related Products 

MedTravelExpo 2017 

04.12.2017–08.12.2017 
International Exhibition for Medical 

Clinics, Health and Spa Resorts 
 

 

ELECTRIC NETWORKS OF RUSSIA 

05.12.2017–08.12.2017 
International Exhibition of Russian 

power industry 

SAFETY AND LABOUR 
PROTECTION 

12.12.2017–15.12.2017 
International Specialized Exhibition of personal 
protective equipment 

BEST JEWELRY RUSSIA 
13.12.2017–17.12.2017 
Exhibition of Jewelery, watches, souvenirs  

 

http://www.skladcom.ru/expo.aspx?id=6
http://www.all.infocem.info/
http://www.all.infocem.info/
http://www.transbaltic-expo.ru/?lang=en-GB
http://www.zdravo-expo.ru/en/
http://www.health-expo.ru/en/
http://www.rnz-expo.ru/en/
http://www.rnz-expo.ru/en/
http://www.aptekaexpo.com/
http://www.mte-expo.ru/en/
http://expoelectroseti.ru/
http://expoelectroseti.ru/
http://biot.ru.com/en/
http://biot.ru.com/en/
http://rjexpert.ru/trends/kalendar/luchshie-ukrasheniya-rossii-2/about.html
http://www.all.infocem.info/
http://www.zdravo-expo.ru/en/
http://www.health-expo.ru/en/
http://www.rnz-expo.ru/en/
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http://www.mte-expo.ru/en/

