
 
 

                                                         

«Επιχειρηµατική Αποστολή ΣΕΒ και ΣΕΒΕ στην Ουκρανία, 5-7 Φεβρουαρίου 2013, Κίεβο» 
 
 
Σας ενηµερώνουµε ότι η επιχειρηµατική αποστολή στο Κίεβο της Ουκρανίας που είχε αναβληθεί 
στις αρχές Νοεµβρίου ορίσθηκε να πραγµατοποιηθεί στις 5-7 Φεβρουαρίου 2013. Την 
αποστολή διοργανώνει ο ΣΕΒ σε συνεργασία µε το Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας και 
το Ελληνο-Ουκρανικό Επιµελητήριο και µε την υποστήριξη του UNDP (Αναπτυξιακό 
Πρόγραµµα Ηνωµένων Εθνών) και θα ηγηθεί ο Πρόεδρος του Επιχειρηµατικού Συµβουλίου 
∆ιεθνών ∆ράσεων ΣΕΒ κ. Θανάσης Λαβίδας, ενώ έχει προσκληθεί και ο Γεν. Γραµµατέας 
∆ιεθνών  Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών κ. 
Παναγιώτης Μίχαλος. 
 
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διερεύνηση δυνατοτήτων εισόδου ή επέκτασης σε µία 
ενδιαφέρουσα αγορά του Παρευξεινίου τόξου τόσο εξαγωγικά όσο και επενδυτικά ή µέσω joint-
ventures εντοπίζοντας κατάλληλους εταίρους και τοπικούς συνεργάτες. Προς τούτο θα 
πραγµατοποιηθεί Ελληνο-Ουκρανικό Επιχειρηµατικό Φόρουµ στις 6 Φεβρουαρίου στα γραφεία 
του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου (UCCI) το οποίο και θα αναλάβει την 
οργάνωση και προγραµµατισµό των επιχειρηµατικών συναντήσεων Β2Β µε ουκρανικές εταιρίες 
µε τη συµβολή του Εµπορικού Γραφείου της Ελληνικής Πρεσβείας. Το αρχικό πρόγραµµα της 
αποστολής είναι: 
 
Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου: Mετάβαση στο Κίεβο 
 
Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου:  09.30-11.00 Ελληνο-Ουκρανικό Φόρουµ 
                                     11.00-18.00  Β2Β επιχειρηµατικές συναντήσεις 
 
Πέµπτη, 7 Φεβρουαρίου:   09.30-14.00  Πιθανή συνέχεια B2B συναντήσεων 
  Eπιστροφή 
 
Οι τοµείς που παρουσιάζουν επιχειρηµατικό ενδιαφέρον στην Ουκρανία είναι κυρίως τρόφιµα, 
αγροτική τεχνολογία, franchise αλυσίδων εστίασης, δοµικά υλικά, πλαστικά, εύκαµπτα υλικά 
συσκευασίας, είδη ξενοδοχειακού εξοπλισµού, καλλυντικά-φαρµακευτικά, χηµικά, µεταλλουργία, 
ενέργεια και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή), γουναρικά. 
 
Το κόστος συµµετοχής στην αποστολή είναι 250€ που καλύπτει τα έξοδα οργάνωσης του 
Φόρουµ και των συναντήσεων και καταβάλλεται στον ΣΕΒ. Η κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου 
και ξενοδοχείου γίνεται από τους συµµετέχοντες, ενώ για τη διευκόλυνση της διαµονής των 
συµµετεχόντων έχει γίνει προκράτηση δωµατίων στο κεντρικό ξενοδοχείο PRESIDENT 
(www.presidenthotel.com.ua , 100€ µε πρωινό ανά διανυκτέρευση, ισχύει µέχρι 5/1/13, για 
κρατήσεις: reservation@presidenthotel.com.ua, Mr. Bogdan Sosnovyi, τηλ. +38 044 2563194).  
 
Για την αρτιότερη οργάνωση της αποστολής και κυρίως των συναντήσεων µε τις Ουκρανικές 
εταιρίες που είναι και το ουσιαστικό µέρος ώστε να γνωστοποιηθούν έγκαιρα στους 
ενδιαφερόµενους και να υπάρχει χρόνος για τροποποιήσεις (πρόσθετες συναντήσεις, αλλαγές, 
κλπ.) παρακαλούµε όπως αποστείλετε µέχρι 20 ∆εκεµβρίου τη συνηµµένη δήλωση συµµετοχής 
στο ir@sev.org.gr, σηµειώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην 
κατάλληλη οργάνωση των συναντήσεων (κλάδο, προϊόντα ή υπηρεσίες, είδος συνεργασίας, 
κλπ.). Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Γ. Πατσιαβό, 
Συντονιστή ∆ιεθνών Σχέσεων ΣΕΒ, τηλ. 211 5006144, patsiavos@sev.org.gr.   
 


