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Επιλεγμένες Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Κένυα  
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Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις της ExpoGroup στην Κένυα 

και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Αφρικής 
 

     Το Ελληνο-Κενυατικό Επιμελητήριο Βιομηχανίας, Εμπορίου, Ανάπτυξης, 

Τουρισμού & Πολιτισμού και το Επ. Προξενείο της Δημοκρατίας της Κένυας στην 

Ελληνική Δημοκρατία σε συνεργασία με την ExpoGroup σας παρουσιάζουν όλες 
τις μεγάλες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται το 2019 στην 

Ανατολική Αφρική. 

  

     Οι εμπορικές εκθέσεις της διεθνούς εταιρείας ExpoGroup είναι οι πιο 
επιτυχημένες στην Αφρική. Αποτελούν το εφαλτήριο για την είσοδο των 

εξωστρεφών επιχειρήσεων στη δυναμική αγορά της Κένυας των 50 εκατομμυρίων 

αλλά και στις αγορές των υπόλοιπων πέντε χωρών της Κοινότητας Κρατών 

Ανατολικής Αφρικής των 172 εκατομμυρίων! 

  

     Η ατομική ή ομαδική συμμετοχή Ελληνικών εξωστρεφών επιχειρήσεων διαφόρων 

παραγωγικών κλάδων στις συγκεκριμένες εκθέσεις τους προσφέρει τη δυνατότητα 
να έρθουν κατ’ ευθείαν σε επαφή με εισαγωγείς και χονδρεμπόρους που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 

  

     Με στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών που ανοίγει για τις Ελληνικές 

επιχειρήσεις η συμμετοχή στις εκθέσεις της ExpoGroup, το Ελληνο – Κενυάτικο 
Επιμελητήριο και το Επ. Προξενείο της Κένυας είναι στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση. 
  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 38 10 465 
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Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@kenyagreece.com & info@ekechamber.org 
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