ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΖΗΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
B’ Τρίμηνο 2015

Αφορά αλλοδαπές επιχειρήσεις, οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συνεργασία,
ώστε να διαθέσουν στη χώρα τους ελληνικά προϊόντα.
Οι ζητήσεις παρατίθενται ανά χώρα και είναι οι εξής:
Αίγυπτος : χαρτί.
ΗΑΕ : κονσερβοποιημένα φρούτα.
Ρουμανία : ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα.
Σαουδική Αραβία : λευκά είδη και είδη ένδυσης και 1 αίτημα συνεργασίας με
κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρείες.
Σκόπια : πορτοκάλια και μανταρίνια
Τσέχικη Δημοκρατία : εξοπλισμό για παραγωγή πράσινης ενέργειας, βιομάζα,
φωτοβολταϊκά συστήματα κλπ.
Επίσης, 4 ελληνικές επιχειρήσεις ζητούν συνεργασία με εταιρείες εμπορίας
καλλυντικών και τροφίμων.

Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Βιομηχανίας του ΕΒΕΑ (τηλ. 210 3607944, fax 210 3624643, email:
viom@acci.gr )

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
B’ Τρίμηνο του 2015
H Ουκρανία με αυξημένη προσφορά προϊόντων από 25 επιχειρήσεις οι οποίες
δραστηριοποιούνται στους κλάδους: 1) τροφίμων & ποτών 2) παραγωγής αγροτικών
προϊόντων 3) κατασκευής δημοσίων και βιομηχανικών έργων 4)κατασκευής
κουφωμάτων αλουμινίου και εσωτερικών πορτών 5) ξυλείας 6) κατασκευής γυάλινων
δοχείων 7)κατασκευής μέσων μαζικής μεταφοράς και 8) κατασκευής μηχανολογικού
εξοπλισμού βαριάς βιομηχανίας.
Η Ρουμανία με προσφορές από 12 επιχειρήσεις στους κλάδους: 1) παραγωγής
γαλακτοκομικών προϊόντων 2) παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου 3)
εκδόσεων λογισμικού 4) παροχής υπηρεσιών καθαρισμού 5) κατασκευής φύλλων
αλουμινίου 6) κατασκευής επίπλων κήπου 7) παροχής συμβουλευτικών και
λογιστικών υπηρεσιών 8) παροχής υπηρεσιών μεταφοράς 9) παραγωγής προϊόντων
ζαχαροπλαστικής και αρτοποιΐας 10) κατασκευής αγροτικών και δασικών
μηχανημάτων 11)αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων και 12) εμπορίας ειδών
υγιεινής και εργασιών εγκατάστασης ψύξης /θέρμανσης.
Το Ισραήλ με προσφορές από 7 επιχειρήσεις στους κλάδους: 1) κατασκευής ειδών
φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού 2)κατασκευής ηλιακών panels και καλωδίων
3)παραγωγής πρώτων υλών για χρήση ζαχαροπλαστικής 4) παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών 5)κατασκευής κοσμημάτων και 6)κατασκευής ειδών
χειροτεχνίας και δώρων.
Η Κίνα με προσφορές από 6 επιχειρήσεις στους κλάδους κατασκευής: 1)
ανελκυστήρων 2) λαμπτήρων 3) προϊόντων χύτευσης σιδήρου 4) κλειδαριών
ασφαλείας 5)υποδημάτων για δραστηριότητες αλιείας και κυνηγιού και 6)
συρματοπλεγμάτων.
Η Ινδία με προσφορές από 4 επιχειρήσεις στους κλάδους κατασκευής: 1)
μηχανημάτων βιομηχανικού εξοπλισμού 2) σωλήνων/αγωγών ανοξείδωτου χάλυβα
3) βαμβακερών ειδών και 4) ορειχάλκινων /μπρούτζινων ράβδων.
Η Βουλγαρία με προσφορές από 3 επιχειρήσεις στους κλάδους: 1) κατασκευής
λαμπτήρων και 2) κατασκευής κεριών.
Εξίσου, η Ελλάδα με προσφορές από 3 επιχειρήσεις στους κλάδους:1) παραγωγής
μαρμελάδας φρούτων 2) εισαγωγής-εξαγωγής φρούτων και 3)πώλησης
μεταχειρισμένων μηχανών παραγωγής, φούρνων και κυλίνδρων.
Οι Η.Π.Α. με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο κατασκευής λογισμικών
προγραμμάτων.
Η Κύπρος με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο εμπορίας υλικών
καθαρισμού.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εμπορίου του ΕΒΕΑ
(τηλ. 2103627911, fax 2103631139, email: domtrade@acci.gr)

