
 
 

 

                       
        
         ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
                          ΟΣΛΟ 

 

 
 
 
 
 
 

Όσλο, 8 Μαρτίου 2023                                 
 

 

Ενημερωτική εκδήλωση για τις αγορές των Βορείων/Nordic Χωρών 
(Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023) 

 
Πίνακας νορβηγικών κλαδικών εκθέσεων 

 
➢ έκθεση για ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφετέριες, ανά τριετία, μήνα Μάρτιο 

(Smak), 
➢ έκθεση για μοτοσυκλέτες, ετησίως, μήνα Μάρτιο (Mc-Messen), 
➢ έκθεση για ιχθυηρά, ετησίως, μήνα Μάρτιο (North Atlantic Seafood Forum), 
➢ έκθεση για προμηθευτές και συμβούλους συστημάτων ασφαλείας, ανά διετία, μήνα 

Μάρτιο (Sectech Norway), 
➢ διεθνής έκθεση σκαφών, ετησίως, μήνα Μάρτιο (Sjøen for alle), 
➢ εμπορική έκθεση για είδη κυνηγιού, ψαρέματος και αναψυχής, ετησίως, μήνα 

Μάρτιο (Camp Villmark), 
➢ έκθεση για εξοχικές ξύλινες καμπίνες, ετησίως, κάθε Απρίλιο (Hytte), 
➢ έκθεση κηπουρικής, ετησίως, κάθε Απρίλιο (Hagemessen), 
➢ διεθνής έκθεση ναυτιλιακής βιομηχανίας, ανά διετία, μήνα Ιούνιο (Nor-Shipping), 
➢ έκθεση design και εσωτερικής διακόσμησης, ετησίως, μήνα Αύγουστο (Oslo 

Design Fair), 
➢ έκθεση αυτοκινήτου, ετησίως, μήνα Οκτώβριο (Oslo Motor Show), 
➢ έκθεση οικοδομικών υλικών, ανά διετία, μήνα Οκτώβριο (Big Deis Deg), 
➢ έκθεση τεχνολογίας δοντιών και οδοντιατρικής, ετησίως, μήνα Νοέμβριο 

(Nordental), 
➢ forum υποθαλάσσιας ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ενέργειας και τεχνολογίας, ανά 

διετία, μήνα Δεκέμβριο (Subsea Valley Conference), 
➢ διεθνής τουριστική έκθεση σε Όσλο, Stavanger και Sandefjord, ετησίως, μήνα 

Ιανουάριο (Reiseliv Messen), 
➢ έκθεση βιομηχανίας ηλεκτρικών ειδών, ανά διετία, μήνα Μάιο (Eliaden), 
➢ συνάντηση εμπλεκομένων στον ενεργειακό τομέα, ανά διετία, μήνα Αύγουστο 

(Offshore Northern Seas), 
➢ έκθεση τεχνολογίας οικοδομικών υλικών, ανά διετία, μήνα Οκτώβριο (VVS-

Dagene), 
➢ έκθεση γεωργικής τεχνολογίας, ανά τριετία, μήνα Νοέμβριο (Agroteknik), 
➢ έκθεση τροφίμων, ποτών και εξοπλισμού catering, τον Φεβρουάριο 2023 (Unami), 
➢ βιομηχανική έκθεση, τον Σεπτέμβριο 2023 (Euro Expo), 
➢ διεθνής έκθεση ειδών ψαρέματος, τον Αύγουστο 2024 (Nor Fishing), και 
➢ έκθεση τεχνολογίας αυτοκινήτου, τον Φεβρουάριο 2025 (Auto Messen) 

 
Σημείωση: τους ισχύοντες εισαγωγικούς δασμούς ανά προϊόν ή κωδικό προϊόντος 

δύνασθε αναζητήσετε είτε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Access2Markets) 
είτε στον ιστότοπο των νορβηγικών τελωνειακών αρχών (Tolletaten)   

 


