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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ στην ΑΣΙΑ, 23/9-30/9/17 
ΤΟΚΥΟ 25-26/9, ΠΕΚΙΝΟ 27/9, ΣAΓΚΑΗ 28/9, ΤΑΙΠΕΙ 29/9  

 
Το Ελληνο-Γερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο και το Ελληνο-Ασιατικό 
Επιχειρηµατικό Συµβούλιο διοργανώνουν επιχειρηµατική αποστολή σε 4 πόλεις της Ασίας µε στόχο 
τη διερεύνηση, αναζήτηση και αξιοποίηση ευκαιριών σε µία Ηπειρο µε σταθερά ανοδική πορεία.  
Η Αποστολή, που είχε αρχικά ορισθεί για τον Ιούνιο και µετατέθηκε για τον Σεπτέµβριο,  θα 
επισκεφθεί διαδοχικά το Τόκυο στις 25-26/9, το Πεκίνο στις 27/9, τη Σαγκάη στις 28/9 και την Ταιπέι 
στις 29/9. 
 
Αποκλειστικός στόχος της Αποστολής είναι να δώσει την ευκαιρία σε εξωστρεφείς εταιρίες να έχουν 
επαφές και συζητήσεις µε τοπικές εταιρίες για να επιδιώξουν συµφωνίες τόσο για εξαγωγές όσο και 
για άλλες δραστηριότητες, joint-ventures, συµπράξεις, µεταφορά τεχνογνωσίας, επενδύσεις, 
αναζήτηση συνεργατών-αντιπροσώπων, κλπ. Οι συγκεκριµένες χώρες είναι ανεπτυγµένες , έχουν 
µεγάλους καταναλωτικούς πληθυσµούς µε αγοραστική δύναµη και καταναλωτική τάση που αναζητούν 
ποιοτικά προιόντα δυτικής προέλευσης και προσφέρουν ευκαιρίες σε αρκετούς τοµείς.  
 
Για την αποτελεσµατικότερη διαχείρισή της η Αποστολή θα περιορισθεί σε 10 συµµετέχοντες περίπου 
και θα επικεντρωθεί κυρίως στους τοµείς τροφίµων-ποτών, χηµικών-φαρµακευτικών-καλλυντικών, 
τεχνολογίας, real estate, τουρισµού, αλλά και από άλλους κλάδους. Η αποστολή έχει σχεδιασθεί µε 
περιεκτικό και συνοπτικό πρόγραµµα, θα δοθεί έµφαση στον έγκαιρο προγραµµατισµό και στην 
εξασφάλιση ποιοτικών επαφών, που θα πραγµατοποιηθούν στα γραφεία των τοπικών εταιριών στο 
Τόκυο, σε αίθουσα ξενοδοχείου στο Πεκίνο και στη Σαγκάη και στην έδρα του Επιχειρηµατικού Φορέα 
CIECA στην Ταιπέι. Προς τούτο είµαστε σε στενή συνεργασία µε τα Γραφεία ΟΕΥ στο Τόκυο, στο 
Πεκίνο και στη Σαγκάη και µε τον Επιχειρηµατικό Φορέα CIECA (Chinese International Economic 
Cooperation Association) στην Ταιβάν και µε άλλους Φορείς, ενώ θα αξιοποιηθεί και η δυνατότητα 
πρόσβασης στα µέλη των τοπικών ∆ιµερών Γερµανικών Επιµελητηρίων που, στο πλαίσιο του 
Παγκόσµιου ∆ικτύου Γερµανικών Επιµελητηρίων, αλληλουποστηρίζονται και προσφέρουν χρήσιµες 
υπηρεσίες δικτύωσης (επισυνάπτεται πρόγραµµα). 
 
Στο πλαίσιο της προετοιµασίας της Αποστολής εντάσσεται η διοργάνωση ενηµερωτικών Ηµερίδων 
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη (σε συνεργασία µε ΕΒΕΘ, ΣΒΒΕ, ΣΕΒΕ) µε παρουσιάσεις από 
Εµπορικούς Ακολούθους για τις συγκεκριµένες αγορές καθώς και για τις δυνατότητες αξιοποίησης  
Ευρωπαικών Προγραµµάτων µε χρήσιµη και πρακτική πληροφόρηση. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι να µετάσχουν στην Επιχειρηµατική Αποστολή παρακαλούνται όπως στείλουν 
συµπληρωµένη τη συνηµµένη δήλωση στo y.patsiavos@ahk.com.gr  το συντοµότερο, ώστε να 
υπάρχει επαρκής χρόνος να οργανωθούν οι συναντήσεις, να γνωστοποιηθούν και να γίνουν 
προκαταρκτικές επικοινωνίες που θα προετοιµάσουν το έδαφος για ουσιαστικές συζητήσεις σε κάθε 
περιοχή.   
 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε τον κ. Γιάννη Πατσιαβό, Senior 
Consultant του Ελληνο-Γερµανικού Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου & ∆ιευθυντή του 
Ελληνο-Ασιατικoύ Επιχειρηµατικού Συµβουλίου, τηλ.2106419026, 6945234747, 
y.patsiavos@ahk.com.gr, yannispatsiavos@yahoo.com. 
 
 



 
 
 
 
Με εκτίµηση,            
                  
                  Αθανάσιος Κελέµης                                 Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος 
          Γενικός ∆ιευθυντής & Mέλος ∆.Σ.                                  Πρόεδρος 
               Ελληνο-Γερµανικό Εµπορικό                               Ελληνο-Ασιατικό                       
               & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο                           Επιχειρηµατικό Συµβούλιο 
 
 συν.: -πρόγραµµα-πληροφορίες 
          -δήλωση συµµετοχής 
 
 
 
 

 



  
 

 
                                         

   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ στην ΑΣΙΑ, 23-30/9 
ΤΟΚΥΟ 25-26/9, ΠEKINO 27/9, ΣAΓΚΑΗ 28/9, ΤΑΙΠΕΙ 29/9  

 
oργάνωση: Eλληνογερµανικό Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο  
                   Ελληνο-Ασιατικό Επιχειρηµατικό Συµβούλιο 
µε την υποστήριξη: Γραφείων ΟΕΥ Τόκυο, Πεκίνου, Σαγκάης 
                               CIECA, Ταιβάν 
                               ∆ιµερών Γερµανικών Επιµελητηρίων 
                                             
                                               ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Σάββατο 23/9 αναχώρηση από Αθήνα  
Κυριακή 24/9 άφιξη στο Tόκυο  
∆ευτέρα 25/9 briefing από Επικεφαλής Γραφείου Ο.Ε.Υ. κ. ∆ιονύση Πρωτοπαπά 
                    Επιχειρηµατικές Συναντήσεις Β2Β στα γραφεία τοπικών εταιριών 
                     ∆είπνο 
Τρίτη 26/9 συνέχεια Επιχειρηµατικών Συναντήσεων Β2Β   
                  απογευµατινή πτήση για Πεκίνο 
Τετάρτη 27/9 briefing από Επικεφαλής Γραφείου Ο.Ε.Υ. κ. Μανώλη Στάντζο 
                    Επιχειρηµατικές Συναντήσεις Β2Β σε αίθουσα ξενοδοχείου 
                    απογευµατινή πτήση για Σαγκάη 
Πέµπτη 28/9 briefing από Επικεφαλής Γραφείου Ο.Ε.Υ. κ. ∆ηµήτρη Μίχα 
                    Επιχειρηµατικές Συναντήσεις Β2Β σε αίθουσα ξενοδοχείου 
                     απογευµατινή πτήση για Ταιπέι 
Παρασκευή 29/9 Επιχειρηµατικές Συναντήσεις Β2Β στην έδρα του Επιχειρηµατικού Φορέα  
                    Chinese International Economic Cooperation Association-CIECA 
                    Παράθεση γεύµατος δικτύωσης από CIECA 
                    βραδινή αναχώρηση για Αθήνα (άφιξη Σάββατο 30/9) 
                     
Επισήµανση 

- στο Τόκυο οι Επιχειρηµατικές Συναντήσεις Β2Β θα πραγµατοποιηθούν στην έδρα των 
τοπικών εταιριών στις οποίες θα µεταβαίνουν οι εκπρόσωποι των ελληνικών εταιριών µε 
συγκεκριµένο ατοµικό πρόγραµµα 

- στο Πεκίνο και στη Σαγκάη θα γίνουν σε αίθουσα ξενοδοχείου  
- στην Ταιπέι οι συναντήσεις θα φιλοξενηθούν στον CIECA 
- το ατοµικό πρόγραµµα κάθε εταιρίας µπορεί να προσαρµοσθεί ανάλογα µε τα Β2Β που θα 

έχει σε κάθε πόλη  
Πληροφορίες 
Το κόστος συµµετοχής στην αποστολή είναι 800€ το οποίο αφορά  οργανωτικές δαπάνες και 
καταβάλλεται στο Ελληνο-Γερµανικό Επιµελητήριο.  
Οι συµµετέχοντες οργανώνουν κατ’ ιδίαν το ταξίδι τους για να υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας και 
προσαρµογής σε ατοµικές επιλογές και καλύπτουν τις δαπάνες.  
 
Προτεινόµενες πτήσεις (τιµές ενδεικτικές όπως ισχύουν σήµερα)  
προς/από Ασία 
23/9  Aθήνα-Αµπου Ντάµπι EY 90  14.50-20.25        
23/9  Αµπου Ντάµπι-Τόκυο (NRT) EY 878   22.10-13.10  
29/9  Ταιπέι-Κουάλα Λουµπούρ CI 725   1840  2320      
30/9  Kουάλα Λουµπούρ-Aµπου Ντάµπι  EY 413 02.10-05.30        
30/9  Aµπου Ντάµπι-Αθήνα  EY91 09.30-13.30   
1.120€ 
 



 
 
πτήσεις στην Ασία  
26/9  Τόκυο(NRT)-Σαγκάη(PVG) MU522  16.55-19.10         
26/9  Σαγκάη(PVG)-Πεκίνο  MU5186 21.15-23.40  
280€  
 
27/9 Πεκίνο-Σαγκάη(PVG) CA1885  18.30-20.40 
180€ 
 
28//9 Σαγκάη(PVG)-Ταιπέι CI504 19.50-21.40 
330€ 
ή 
28/9 Σαγκάη(PVG)-Μακάο NX135 16.40-19.35        
28/9 Μακάο-Ταιπέι NX620 20.40-22.30    
240€   
 
Ξενοδοχεία 
Τόκυο: Grand Hotel Tokyo 4*, http://www.tokyogrand.gr.jp/eng/,  µονόκλινο µε πρωινό 95€ 
Πεκίνο: Beijing Marriott City Wall  4,5*  http://www.marriott.com/hotels/travel/bjscw-beijing-marriott-
hotel-city-wall/,  µονόκλινο µε πρωινό 140€ 
Σαγκάη:  Shanghai Marriott City Centre 4,5* http://www.marriott.com/hotels/travel/shamc-shanghai-
marriott-hotel-city-centre/,  µονόκλινο µε 145€ 
Ταιπέι: Sunworld Dynasty Hotel Taipei 4* µονόκλινο µε πρωινό 95€ 
         
για κρατήσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται: 
 ARGO TRAVEL, κ.Απόστολο Μούλη, τ.211 1803054, 6972 253604, amoulis@argotravel.com 
 
πληροφορίες για την Επιχειρηµατική Αποστολή:  
κ.Γιάννη Πατσιαβό, Senior Consultant, Ελληνο-Γερµανικού Εµπορικού και Βιοµηχανικού 
Επιµελητηρίου & ∆ιευθυντή Ελληνο-Aσιατικού Επιχειρηµατικού Συµβουλίου, τ. 2106419026, 
6945234747, y.patsiavos@ahk.com.gr, yannispatsiavos@yahoo.com  
 
 

                                                                                                 



  
 

 

                                                    GREEK BUSINESS DELEGATION to ASIA                                                 
                                                       23rd  – 30th September 2017 
                           ΤΟΚΥΟ 25-26/9, BEIJING 27/9, SANGHAI 28/9, ΤΑΙPΕΙ 29/9  
 
organization: German-Greek Chamber of Industry and Commerce 
                      Greek-Asian Business Council  
with the support of: Commercial Offices in Tokyo, Beijing, Shanghai 
                                CIECA, Τaiwan 
                                Bilateral German Chambers 
 

R E G I S T R A T I O N  F O R M  
p l e a s e  s e n d  t o  y . p a t s i a v o s @ a h k . c o m . g r  

 
Company:    
 
 
 
Company profile/activity, brief description of products/services: 
 
 
 
 
Participant: 
 
Position: 
 
Address:   
 
E-mail:                                                               web: 
 
tel:                                                                      mobile:       
 
 
B2B MEETINGS REQUEST 
 
Type of Asian companies you wish to meet (sector, activity): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type of cooperation you are seeking (i.e. export/import, representation, joint-venture, investment, 
etc.) 
 

 
 
 
 

n.b. corporate profile may be attached  
                                           


