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Business Forum για τον κλάδο 
των Κατασκευών Ελλάδας – 

Αζερμπαϊτζάν στο Μπακού στις 
17 Οκτωβρίου 

 

 
 

Ευκαιρίες για δικτύωση 
ελληνικών επιχειρήσεων στις 

χώρες της Κασπίας 

 

Το Ελληνο Αζέρικο Εμπορικό και 
Οικονομικό Επιμελητήριο, στις 17 

Οκτωβρίου 2017, θα διοργανώσει 

Business Forum για τον κλάδο των 

Κατασκευών και των Δομικών 

Υλικών Ελλάδας – Αζερμπαϊτζάν σε 

συνεργασία με την ισχυρή Ένωση 
Αρχιτεκτόνων στο Αζερμπαϊτζάν 
(Union of Azerbaijan Architects). 

 

Πρόσκληση συμμετοχής στην 
Έκθεση Δομικών Υλικών 

WorldBuild Baku στο 
Αζερμπαϊτζάν 

 

 
 

Επιδότηση 40% στη συμμετοχή σας 

 

Το Ελληνο Αζέρικο Εμπορικό και 
Οικονομικό Επιμελητήριο σε 

συνεργασία με τον οργανισμό 

Enterprise Greece και με την 

υποστήριξη του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) 

διοργανώνουν για πρώτη φορά την 

ελληνική συμμετοχή με εθνικό 

περίπτερο στη διεθνή έκθεση 
δομικών υλικών και κατασκευών 

WorldBuild Baku 2017 στο Μπακού 
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Στην εκδήλωση, η οποία θα λάβει 

χώρα μια ημέρα πριν την έναρξη της 

Διεθνούς Έκθεσης Δομικών Υλικών 

και Κατασκευών WorldBuild Baku 

2017, θα συμμετέχουν 

εκπρόσωποι των μεγαλύτερων 

κατασκευαστικών εταιρειών της 

χώρας. 

 

Η Ένωση Αρχιτεκτόνων στο 
Αζερμπαϊτζάν, μέλος της Διεθνούς 

Ένωσης Αρχιτεκτόνων (Union 

Internationale des Architectes), 

αποτελείται από ένα ισχυρό δίκτυο 

επαγγελματιών με σημαντική 

δραστηριότητα στη χώρα που 

συμβάλλει στην αρχιτεκτονική 

αναβάθμιση του Αζερμπαϊτζάν. Στην 

εκδήλωση θα δοθεί η δυνατότητα 

στα μέλη του Επιμελητηρίου για 
B2B συναντήσεις με Αζέρους 

επιχειρηματίες. 
 

Δείτε περισσότερα  

 

   

 

στις 18-21 Οκτωβρίου. 

 

To Ελληνο Αζέρικο Εμπορικό και 

Οικονομικό Επιμελητήριο, στις 17 
Οκτωβρίου, θα διοργανώσει 

Business Forum Ελλάδας – 
Αζερμπαϊτζάν στο οποίο θα 

εξασφαλιστούν B2B συναντήσεις 
με Αζέρους επιχειρηματίες καθώς 

και με κλαδικούς φορείς από τον 
χώρο των Αρχιτεκτόνων και των 
Μηχανικών στο Αζερμπαϊτζάν. Η 

συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί το 

βασικό σημείο συνάντησης 

εταιρειών από τον κλάδο των 

κατασκευών και των δομικών 

υλικών στην ευρύτερη περιοχή της 

Κασπίας (Καζακστάν, Ιράν, Ρωσία, 

Γεωργία). 

 

Δείτε περισσότερα  

 

   

 

 
 

 

Προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας - Αζερμπαϊτζάν 
Το Ελληνοαζέρικο Εμπορικό και Οικονομικό Επιμελητήριο βοηθά στη διασύνδεση των 

επιχειρήσεων για τη δημιουργία δεσμών και συνεργασιών με στόχο την ανάπτυξη 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το Αζερμπαϊτζάν. 

Επενδυτικά projects στο Αζερμπαϊτζάν: 
Γεωργία, Τρόφιμα και Ποτά, Τουρισμός, Τεχνολογία, Βαριά βιομηχανία, Ελαφριά 

βιομηχανία, Χημική βιομηχανία, Ενέργεια 
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Ελληνική παρουσία στη 
WorldFood Azerbaijan 2017 

 

 
 

Πάνω από 160 εταιρείες από 21 

χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 

Ελλάδας, βρέθηκαν στις 17-19 

Μαΐου στη Διεθνή Έκθεση 
WorldFood Azerbaijan 2017 στο 
Μπακού. Πρόκειται για το μεγάλο 

γεγονός της χρονιάς στο 

Αζερμπαϊτζάν σε ό,τι αφορά στους 

πιο εξωστρεφείς κλάδους της 

χώρας. 

 

Στη βασική έκθεση από το χώρο 

των Τροφίμων για τις χώρες της 

Κασπίας παρουσιάστηκαν προϊόντα, 

εξοπλισμός και υπηρεσίες του 

συγκεκριμένου κλάδου και δόθηκε η 

δυνατότητα σε ελληνικές εταιρείες 

για ανάπτυξη νέων συνεργασιών και 

για την ενδυνάμωση δεσμών που 
ήδη υπάρχουν. 

 

Ο υπουργός Γεωργίας του 

Αζερμπαϊτζάν, Heydar Asadov, 

δήλωσε στην έναρξη της έκθεσης 

πως παρουσιάζονται οι τελευταίες 

καινοτομίες της εν λόγω βιομηχανίας 

και πραγματοποιούνται στοχευμένες 

επιχειρηματικές επαφές και 

συναντήσεις μεταξύ επαγγελματιών. 

 

 

Επόμενες εκθέσεις στο 
Αζερμπαϊτζάν 

  

 
Έκθεση για την Περίθαλψη και 
την Υγεία 28-30 Σεπτεμβρίου: Η 
μεγαλύτερη έκθεση στον κλάδο της 

περίθαλψης στην περιοχή του 

Καυκάσου. Μια ευκαιρία για να 

παρουσιαστούν φαρμακευτικά 

προϊόντα και υπηρεσίες στην 

ευρύτερη περιοχή, να αναπτυχθούν 

δεσμοί με πιθανούς συνεργάτες και 

να ενδυναμωθούν ήδη υπάρχουσες 

συμφωνίες. 

 
Έκθεση Δομικών Υλικών και 

Κατασκευών WorldBuild Baku 18-
21 Οκτωβρίου: Διεθνής έκθεση 

δομικών υλικών που σκοπό έχει να 

καλύψει τις ανάγκες της 

ανερχόμενης αγοράς του 

Αζερμπαϊτζάν αλλά και της 

ευρύτερης περιοχής της κεντρικής 

Ασίας. Για το 2017, Το Ελληνο 

Αζέρικο Εμπορικό και Οικονομικό 

Επιμελητήριο σε συνεργασία με τον 

οργανισμό Enterprise Greece και με 

την υποστήριξη του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) 

διοργανώνουν την ελληνική 
συμμετοχή.   

 
Έκθεση Τεχνολογίας και 

Τηλεπικοινωνιών Bakutel 5-8 
Δεκεμβρίου: Πρόκειται για την 

μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και 

τηλεπικοινωνιών στην περιοχή της 
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Δείτε περισσότερα  

 

  

 
 

Νέο μέλος του Επιμελητηρίου 
 

 
 

ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΣΧΟΙΝΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΑΒΕΕ (Katradis Group of 

companies) 

 

Δείτε τον κατάλογο μελών  

 

   

 

Κασπίας. Συγκεντρώνει εκατοντάδες 

εταιρείες από όλο τον κόσμο και 

παρουσιάζονται προϊόντα και 

υπηρεσίες από τους χώρους των 

τηλεπικοινωνιών και δικτύων, της 

ασύρματης επικοινωνίας, των 

τεχνολογιών 4G και 5G, της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς 

και της ασφάλειας πληροφοριών και 

διαστημικής τεχνολογίας. 

 

   

 

Like us on Facebook  
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