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                                                                                                           Αθήνα, 5 Ιουνίου 2018 
                                                                                                                
Αξιότιμοι κύριοι, 
  
Το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας, Τουρισμού και Ναυτιλίας 
σε συνεργασία με το Enterprise Greece  ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  Εισαγωγείς, Επιχειρηματίες, 
Κυβερνητικούς εκπροσώπους, Εκθέτες και άμεσα ενδιαφερόμενους στην "1η Διεθνή 
Έκθεση Εισαγωγών Κίνας", η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Σαγκάη από 5 έως 10 
Νοεμβρίου 2018. 
 
Λόγω περιορισμένου χρόνου, για την καλύτερη οργάνωση της συμμετοχής, καθώς 
και για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα 
γραφεία του Επιμελητηρίου στο τηλ. 210 3629445, στο e-mail info@chinese-
chamber.gr ή στο φαξ 210 3629052 έως τις 12 Ιουνίου.  
 
Ο Οργανισμός  Enterprise Greece, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας 
των Ελληνικών επιχειρήσεων και της αύξησης των Ελληνικών εξαγωγών, έχει 
αναλάβει να διοργανώσει την  εθνική συμμετοχή,  στην «1η Διεθνή Έκθεση 
Εισαγωγών στην Κίνα».  
 
 Στόχος της «1st CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO»  είναι η δημιουργία νέων 
καναλιών συνεργασίας με χώρες και περιοχές ανά τον κόσμο, εγκαινιάζοντας μια 
νέα εποχή για την Κίνα πιο ανοιχτή στην απελευθέρωση του εμπορίου.  
  
Η Διεθνής Έκθεση αποτελεί την υλοποίηση της επίσημης ανακοίνωσης του 
Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Xi Jinping, τον Μάιο του 2017 στο Belt 
and Road Φόρουμ για τη Διεθνή Συνεργασία, φιλοξενείται από το Υπουργείο 
Εμπορίου και τις τοπικές Αρχές της Σαγκάης, υποστηρίζεται από παγκόσμιους 
Οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και διοργανώνεται από 
το China International Import Export Bureau και το National Exhibition and 
Convention Centre of Shanghai. Ο εκθεσιακός χώρος, National Exhibition and 
Convention Centre of Shanghai,  θα έχει τρεις θεματικές ενότητες παρουσίασης: 
Εθνικές συμμετοχές, Προϊόντα, Υπηρεσίες.  
Το λιμάνι της Σαγκάης για 7 χρόνια κατέχει την 1η θέση μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων, διεθνώς. Τουλάχιστον 100 εκ. επιβάτες εξυπηρετούνται από 
τα αεροδρόμια της Σαγκάης, τα οποία συνδέονται με 282 πόλεις με απευθείας 
πτήσεις. 
  
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Σύμφωνα με τους διοργανωτές 
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• 210.000 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακής επιφάνειας, θα χρησιμοποιηθούν για την 
προβολή των υπηρεσιών και των αγαθών 

• 150.000 εμπορικοί επισκέπτες τουλάχιστον αναμένονται 
• 100 Εθνικές συμμετοχές έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετέχουν 

Η έκθεση περιλαμβάνει 8 Exhibition Halls. Τα εθνικά περίπτερα θα φιλοξενηθούν στο hall 

7.1 ενώ τα υπόλοιπα 7 halls είναι αφιερωμένα σε Εμπορικά Προϊόντα και Υπηρεσίες. Ο 

χώρος των εθνικών περιπτέρων, στον οποίο θα έχει παρουσία και η Ελλάδα, αφορά 

αποκλειστικά στην προβολή των επενδυτικών και εξαγωγικών δραστηριοτήτων των χωρών 

και δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα. 

  
 Η παρουσίαση των κλάδων / Hall είναι η εξής, σύμφωνα με τον κατάλογο της έκθεσης, 

(ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ) : 

  

Hall 1: Ηλεκτρονικές Συσκευές & Εφαρμογές 

Hall 2: Καταναλωτικά Αγαθά (ένδυμα – καλλυντικά- αξεσουάρ, έπιπλα, είδη άθλησης κλπ). 

Hall 3: Αυτοκίνητα και οχήματα νέας τεχνολογίας 

Hall 4.1: Εξοπλισμός Υψηλής Τεχνολογίας 

Hall 5.1: Τρόφιμα – Ποτά και Αγροτικά Προϊόντα  

Hall 6.1: Ιατρικός και Αισθητικός Εξοπλισμός & Υπηρεσίες.  

Hall 8.1: Υπηρεσίες  

• Τουρισμός, 
• Ενέργεια, Περιβάλλον, Βιοτεχνολογία 
• Πολιτισμός κι Εκπαίδευση 
• Creative Design (Βιομηχανία, Τέχνη, ICT) 
• Εκπαίδευση Υπηρεσιών 

Στο χώρο έκθεσης των εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών υπάρχει δυνατότητα να 

συμμετέχουν επιχειρήσεις των κάτωθι κλάδων δραστηριότητας:  

• Τροφίμων – Ποτών και Αγροτικών Προϊόντων 
• Καταναλωτικών Αγαθών  
• Ιατρικού εξοπλισμού και προϊόντων Ιατρικής Φροντίδας 
• Εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας 
• Ηλεκτρονικών Εφαρμογών & Συσκευών 
• Αυτοκίνητου 
• Τουριστικών Υπηρεσιών 
• Εξοπλισμού Υψηλής Τεχνολογίας 
• Πολιτισμού και εκπαίδευσης 



 

• Creative Design 
• Εκπαίδευσης Υπηρεσιών 

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

  
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το κόστος ανέρχεται σε 220 € / τ.μ. πλέον 24% ΦΠΑ, 

Στο κόστος περιλαμβάνονται :  

• ενοίκιο χώρου 
• κατασκευή και βασικός εξοπλισμός 
• αποστολή στην έκθεση - επιστροφή και ασφάλιση των εκθεμάτων  
• καταχώριση του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης 
• Διαφημιστική προβολή της συμμετοχής μας στον εκθεσιακό χώρο. 

Σημείωση: Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μέσω κοινοτικού 
προγράμματος ή μέσω του προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ», παρακαλούμε να 
επικοινωνήσουν με το ENTERPRISE GREECE, για να τους αποσταλεί η σχετική 
προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες για συμμετοχή στις θεματικές ενότητες, των 
προϊόντων και των υπηρεσιών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του 
Οργανισμού (https://www.enterprisegreece.gov.gr/eksagoges/programma-
drashs/ekthesiako-programma/1st-china-international-import-%CE%B5xposition).  
  
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για την συμμετοχή τους στην έκθεση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν 
απαραιτήτως μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους, ως προκαταβολή το 50 % του 
συνολικού κόστους συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψη τα αιτούμενα τ.μ.. Η εξόφληση 
του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των 
τετραγωνικών μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη, πριν την έναρξη της 
έκθεσης. Η μη έγκαιρη εξόφληση αποκλείει τη φόρτωση των εκθεμάτων των 
εκθετών. 
 
Mε εκτίμηση, 
Κωνσταντίνος Γιαννίδης 
Πρόεδρος Δ.Σ. 
  
Συνημμένα: https://gallery.mailchimp.com/9e7edecc50225a70baa8860b4/files/e2662058-
35c9-4768-a48e-
dd6ad2792f01/2725_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_1η_ΔΙΕΘΝΗΣ_ΕΚΘΕΣΗ_ΣΑΓΚΑΗ.pdf 
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