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•Δπηρεηξεκαηηθέο Απνζηνιέο

•Ηκέξεο Πιεξνθόξεζεο

•πλήγνξνο Αγνξάο

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ Β8 Γ/λζεο



Δπηρεηξεκαηηθέο Απνζηνιέο 
Γηαδηθαζία

•Κξηηήξηα επηινγήο ρώξαο 

•Κξηηήξηα επηινγήο θιάδωλ

•πλεξγαζία κε θνξείο 

•B2B

•Follow up 



Δπηρεηξεκαηηθέο Απνζηνιέο 
Δπηρεηξεκαηηθέο πλαληήζεηο (B2B)

•Ρόινο ηωλ Γξαθείωλ ΟΔΤ

•Ρόινο ηεο Β8 Γ/λζεο

πλεξγαζία κε επηρεηξεκαηηθνύο θνξείο

Παξαθνινύζεζε

Δπηθαηξνπνίεζε

Follow up



Δπηρεηξεκαηηθέο Απνζηνιέο 
Success Story

Λίβαλος (επηέκβρηος 2017)

•Έγθαηξε πξνεηνηκαζία / πξνγξακκαηηζκόο
•ηνρεπκέλνη θιάδνη (θαηαζθεπέο, δνκηθά πιηθά θαη ηξόθηκα)
•Γηαρεηξίζηκνο αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ (14 επηρεηξήζεηο)
•Άξηζηε ζπλεξγαζία κε ην Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό θαη
Γεωξγηθό Δπηκειεηήξην Βπξεηηνύ

•Γηνξγάλωζε επηρεηξεκαηηθώλ ζπλαληήζεωλ από ην Γξαθείν
ΟΔΤ Βπξεηηνύ

•πληνληζκόο από ηε Β8 (ελεκέξωζε θνξέωλ, δηαδηθαζηηθά –
νξγαλωηηθά ζέκα, επηθνηλωλία κε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο)

•Follow up



Δπηρεηξεκαηηθέο Απνζηνιέο 
Άιιωλ θνξέωλ

•Η Β8 ζπκκεηέρεη ζηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο
δξάζεηο θαη ελεκεξώλεη ηνπο
επηρεηξεκαηηθνύο θνξείο

•πκκεηνρή Γξαθείωλ ΟΔΤ θπξίωο ζηε
δηνξγάλωζε ηωλ επηρεηξεκαηηθώλ
ζπλαληήζεωλ



Δλεκέξωζε ηνπ ΤΠΔΞ από επηρεηξεκαηηθνύο θνξείο γηα
επηθείκελεο επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο

ΔΒΔΑ
•Βνπθνπξέζηη 23-25/ Μαΐνπ 2018
•Κξναηία (επηέκβξηνο- Οθηώβξηνο 2018 )
•Τπνζαράξηα Αθξηθή (ηέιε 2018)

ΔΒ
•Ν. Κνξέα (19-23 Ινπλίνπ 2018)
•Λίβαλνο (επηέκβξηνο 2018)
•Κέλπα - Σαλδαλία (Γεθέκβξηνο 2018 )

Δπηθείκελεο Δπηρεηξεκαηηθέο Απνζηνιέο 



Ηκέξεο Πιεξνθόξεζεο

 ε ζπλεξγαζία κε ην ΔΒΔΑ

 ηόρνο: ελεκέξωζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
θνηλόηεηαο γηα ηηο δηεζλείο αγνξέο

 Γηα ην 2018: ηξεηο Θεκαηηθέο Ηκέξεο 
Πιεξνθόξεζεο Δπηρεηξεκαηηώλ εζηηαζκέλεο ζηελ 
ελίζρπζε ηεο εμωζηξέθεηαο ζπγθεθξηκέλωλ 
πξνϊόληωλ.

 3 Απξηιίνπ 2018: παξνπζηαζηήθαλ νη αγνξέο 
ειαηνιάδνπ θαη γαιαθηνθνκηθώλ πξνϊόληωλ ηνπ 
Καλαδά, ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο ηεο Οπγγαξίαο 
θαη ηνπ Βειγίνπ.



 Ηκέξεο Πιεξνθόξεζεο
Πξνγξακκαηηζκόο

 Η επόκελε Θεκαηηθή Ηκέρα Πιεροθόρεζες
προγρακκαηίδεηαη γηα ηο θαιοθαίρη θαη ζα
εζηηάζεη ζηο θαρκαθεσηηθό θιάδο ζηης
αγορές ηες Μ. Αλαηοιής, ηες ΝΑ Αζίας, ηες
Β. Αθρηθής θαη ηες Β. Ακερηθής.

 Η ηξίηε Ηκεξίδα ηνπ 2018 αλακέλεηαη λα
δηνξγαλωζεί θνληά ζηηο ενξηέο ηωλ
Υξηζηνπγέλλωλ θαη λα εζηηάζεη ζηα πξνϊόληα
αινπκηλίνπ.



πλήγνξνο ηεο αγνξάο 

 Μέζα ζηε Γηαδηθηπαθή Πύιε AGORA (agora.mfa.gr)
βξίζθεηαη ν ειεθηξνληθόο ζύλδεζκνο ηνπ ζπλεγόξνπ ηεο
Αγνξάο

 Λεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο B8 Γηεύζπλζεο
Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΤΠΔΞ

 Τπνζηεξίδεη ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κέζω παξνρήο
ζπκβνπιώλ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ζε μέλεο

αγνξέο θαη αληαπόθξηζεο ζε εμαηνκηθεπκέλα εξωηήκαηα.

https://www.mfa.gr/agora.mfa.gr
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