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Επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 

33% των γερμανικών επιχειρήσεων ψάχνουν νέους προμηθευτές, ενώ 

22% εκφράζουν ενδιαφέρον για δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής 

εντός Ευρώπης

Έρευνα της 

Κεντρικής Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών 

Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK),Οκτώβριος 2020
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Η πανδημία του Covid-19 κατέστησε σαφές, ότι ένας 

μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται διεθνώς, αντιμετώπισαν δυσκολίες 

και ελλείψεις στην παραγωγή τους λόγω της εξάρτησής 

τους από μη ευρωπαϊκές χώρες.

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο δημιούργησε την 

πλατφόρμα EuroShoring.com με στόχο τη μείωση της 

εξάρτησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων κυρίως από 

την Ασιατική αγορά, τη μετατόπιση της παραγωγικής 

διαδικασίας σε γεωγραφικά εγγύτερες χώρες 

(nearshoring) και το βιώσιμο σχεδιασμό των 

εφοδιαστικών αλυσίδων με ευρωπαϊκούς εταίρους.
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Πλεονεκτήματα για τις Ελληνικές Εταιρείες
EuroShoring.com

Οι ελληνικές εταιρείες έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, καθώς και 
τις παραγωγικές τους δυνατότητες στο EuroShoring.com και να προβληθούν ως ιδανικός 
συνεργάτης στις ευρωπαϊκές εταιρείες.

• Οικονομικό και ελκυστικό προφίλ

• Δυνατότητα προβολής σε ξένες εταιρείες

• Παρουσίαση διάφορων ισχυρών ελληνικών Βιομηχανιών και όχι μόνο του τουρισμού

• Δυνατότητα επικοινωνίας με γερμανικές εταιρείες και προγραμματισμός ραντεβού (δια
ζώσης ή ψηφιακά), είτε κατ’ ιδίαν είτε μέσω του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

• Πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο των Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων
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Πλεονεκτήματα για τις Γερμανικές Εταιρείες
EuroShoring.com

Οι γερμανικές εταιρείες μπορούν να προμηθευτούν τα ενδιάμεσα προϊόντα τους από την 
Ελλάδα (Ευρώπη)

Τα προϊόντα μπορεί να είναι πιο ακριβά, ωστόσο:

• Εξασφαλίζεται καλύτερη ποιότητα

• Συχνά η παραγωγή γίνεται με γερμανικά μηχανήματα, τα οποία είναι πιστοποιημένα 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ

• Υπάρχει ελάχιστος κίνδυνος διακοπής της εφοδιαστικής αλυσίδας

• Ο χρόνος παράδοσης ελαχιστοποιείται

• Ισχύει η νομοθεσία της ΕΕ
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EuroShoring.com

Homepage
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EuroShoring.com

Menu
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EuroShoring.com

Τομείς
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EuroShoring.com

Βιομηχανίες (Ενδεικτικά)

Προβολή των 

ελληνικών 

επιχειρήσεων του 

κλάδου
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EuroShoring.com 

• Εκτενής περιγραφή της εταιρείας σας

• Λογότυπο της εταιρείας σας

• Λίστα των προϊόντων σας, καθώς και του εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείτε

• Φωτογραφία εκπροσώπου και αναλυτικά στοιχεία 
επικοινωνίας

• Παρουσίαση της εταιρείας με φωτογραφίες

• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πιστοποιήσεις

• Κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών

• Εταιρικό βίντεο

Για να δείτε το υπόδειγμα πατήστε εδώ.

Προφίλ

https://www.euroshoring.com/index.php?id=1383
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EuroShoring.com

Χρονική διάρκεια της υπηρεσίας 12 μήνες

Κόστος υπηρεσίας
Μέλη του Επιμελητηρίου

250,00€

Μη μέλη του Επιμελητηρίου

320,00€

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να προβληθείτε μέσω 

της e-πλατφόρμας EuroShoring παρακαλώ

συμπληρώστε την Online Φόρμα

Διάρκεια και Κόστος

https://www.euroshoring.com/index.php?id=1384
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Το Παγκόσμιο Δίκτυο των Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων

ΜΕΛΗ
50.000 140

ΣΗΜΕΙΑ

1894
ΙΔΡΥΣΗ

125 χρόνια 92ΧΩΡΕΣ



THE GERMAN ECONOMY’S STRONG NETWORK

Stories and info about the worldwide AHK 
network can now be found at 125jahre.ahk.de 

125 Years of
AHK

The film about the AHK network:
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Επικοινωνία
EuroShoring.com

Μαρία Θάνου

Τμήμα Μελών Βορείου Ελλάδος

E-Mail: m.thanou@ahk.com.gr

Γεώργιος Θεοδωράκης

Διευθυντής Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος

E-Mail: g.theodorakis@ahk.com.gr


