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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Go International: επιτειρημαηική αποζηολή ζηη Μόζτα 27/28 Μαΐοσ, δηλώζεις
ζσμμεηοτής έως ηις 15 Μαρηίοσ

ηελ ηειηθή επζεία εηζέξρεηαη ε πξνεηνηκαζία ηεο ηέηαξηεο επηρεηξεκαηηθήο
απνζηνιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Go International, πνπ δηνξγαλώλεη ε Eurobank ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο εμαγωγηθνύο θνξείο ΔΒΔ, ΠΔ, ΔΚ θαη ηνλ ΔΒ, ππό ηελ
αηγίδα ηνπ ππνπξγείνπ Δμωηεξηθώλ. Σελ επόκελε εθδήιωζε ε νπνία ζα δηνξγαλωζεί
ζηε Μόζρα ζηηο 27 θαη 28 Μαΐνπ ζα ηηκήζεη κε ηελ παξνπζία ηνπ ν ππνπξγόο
Δμωηεξηθώλ θ. Γεκήηξεο Αβξακόπνπινο. Η πξνζεζκία γηα ηελ εθδήιωζε
ελδηαθέξνληνο από επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ εθπλέεη ηελ
Παξαζθεπή 15 Μαξηίνπ.
Η επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηε Μόζρα απνηειεί έλα νξόζεκν γηα ην Go
International, θαζώο εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθώλ δηθηύωλ ζε κηα αγνξά
όπωο απηή ηεο Ρωζίαο, πνπ ζπλδπάδεη έλα κέγεζνο παγθόζκηαο εκβέιεηαο θαη
εμαηξεηηθέο δπλαηόηεηεο δξαζηεξηνπνίεζεο γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.
Η δηνξγάλωζε ππνζηεξίδεηαη από ην Διιελνξωζηθό Δπηκειεηήξην ελώ
ζεκαληηθόηαηνη εκπνξηθνί θαη βηνκεραληθνί θνξείο ηεο Ρωζίαο, όπωο ην Ρωζηθό
Οκνζπνλδηαθό Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην, ην Δκπνξηθό θαη
Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην ηεο Μόζραο, ε Opora Russia (θνξέαο κε πάλω από
300.000 κέιε, κεζαίνπ κεγέζνπο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο), ε Delovaya Russia (θνξέαο
πνπ εθπξνζωπεί ηηο κεγάιεο θαη πνιύ κεγάιεο ξωζηθέο επηρεηξήζεηο όιωλ ηωλ
θιάδωλ) ζα ζπλδξάκνπλ ηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή κε ηελ θηλεηνπνίεζε
ηωλ κειώλ ηνπο.
Οη Έιιελεο εμαγωγείο έρνπλ αγθαιηάζεη από ην μεθίλεκά ηνπ ην πξόγξακκα Go
International, κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ αληαπόθξηζή ηνπο ζηηο ηξεηο πξνεγνύκελεο
κεγάιεο εθδειώζεηο, πνπ νξγαλώζεθαλ δηαδνρηθά ζηε Λεπθωζία, ην Βειηγξάδη (όπνπ
γηα πξώηε θνξά ζπκκεηείραλ θαη πεξί ηηο 40 εηαηξείεο από ηε Ρωζία) θαη ην
Βνπθνπξέζηη.
Πιαηθόξκα ζπλάληεζεο ηωλ Διιήλωλ επηρεηξεκαηηώλ κε εμαγωγηθό
πξνζαλαηνιηζκό κε ηε δηεζλή επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα θαη ηνπο δπλεηηθνύο πειάηεο
ηνπο, ην Go International έρεη δώζεη κέρξη ζήκεξα ηελ επθαηξία θαη ην πιαίζην γηα
πεξηζζόηεξεο από 4.000 δηκεξείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο 250 ειιεληθώλ
εμαγωγηθώλ επηρεηξήζεωλ κε 500 μέλεο εηζαγωγηθέο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο δηαλνκήο

πξνϊόληωλ από 16 ρώξεο γηα πξνώζεζε ηωλ ειιεληθώλ εμαγωγώλ. Ιδηαίηεξε ζεκαζία
έρεη ε επαλαιακβαλόκελε ζπκκεηνρή πνιιώλ εηαηξεηώλ ζηηο απνζηνιέο ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ελδεηθηηθή ηεο ζεηηθήο εκπεηξίαο ηνπο θαη ηεο αμίαο πνπ απνδίδνπλ ζε
απηήλ γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ δηεζλώλ δηθηύωλ ηνπο.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ απνζηνιή ηνπ Go
International ζηε Μόζρα, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη εθηόο από ηε δηνξγάλωζε ηωλ
B2B ζπλαληήζεωλ, θαη ην αληίζηνηρν, θαζηεξωκέλν πηα, επηρεηξεκαηηθό θόξνπκ, κε
ηε ζπκκεηνρή δηαθεθξηκέλωλ νκηιεηώλ θαη θνξπθαίωλ ζεζκηθώλ παξαγόληωλ ηωλ
δύν ρωξώλ, κπνξνύλ λα επηθνηλωλήζνπλ κε ηελ θα Ναηάζα Γηαιόγινπ, ππεύζπλε
πιεξνθόξεζεο θαη ππνζηήξημεο κειώλ ηνπ πλδέζκνπ Δμαγωγέωλ Βνξείνπ Διιάδνο
(ΔΒΔ), ηει. +30 2310 535 333 θαη +30 2310 543 232 (email: ny@seve.gr ).
Επισσνάπτεται αίτηση σσμμετοτής, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί σσμπληρφμένη
στον ΣΕΒΕ, email: ny@seve.gr, fax:2310 - 543232 , τηλ:2310 -535333 , σπόυη κας
Γιαλόγλοσ.
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