
 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε μαζί μας : 210-8814731, 210-8837107,  info@bbe.gr 

ΑΙΓΙΔΑ: 

 

 

 

Η Β & Β ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ και η EXCEED CONSULTING S.A.,  διοργανώνουν για 5η συνεχή χρονιά το 

«MARKET FORUM» 2018 - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, υπό την αιγίδα του Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.) και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Β.Ε.Α). 

H πρωτοβουλία που έγινε θεσμός, δίνει και πάλι το παρόν στην ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ, την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 

10 Νοεμβρίου 2018. 

Στόχος της φετινής διοργάνωσης του Φόρουμ, είναι η εξεύρεση λύσεων σε δύο από τα πιο σημαντικά θέματα 

που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις: την εναλλακτική χρηματοδότηση και τις εξαγωγές. 
 

ΦΟΡΟΥΜ: 

Στην διάρκεια των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 

4:00 το απόγευμα και για δύο ημέρες, κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και φορέων παροχής υπηρεσιών σε αυτές, 

θα αναπτύξουν συγκεκριμένες προτάσεις και επιτυχημένες στρατηγικές, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να 

οδηγήσει σε νέες κερδοφόρες ενέργειες στην εγχώρια και διεθνή αγορά, στο δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, 

που έχει διαμορφωθεί σήμερα. Συγκεκριμένα: 

1η ημέρα (Παρασκευή 9 Νοεμβρίου): 

Εκπρόσωποι από τράπεζες, funds, ευρωπαϊκούς φορείς, κρατικούς θεσμούς και ερευνητικά ιδρύματα, θα αναλύσουν 

διεξοδικά όλα τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και τους τρόπους άντλησης τους. 

2η μέρα (Σάββατο 10 Νοεμβρίου): 

Οι συζητήσεις θα στραφούν στο μεγάλο θέμα των εξαγωγών και το λόγο θα πάρουν επιχειρηματίες με εξαγωγική 

εμπειρία, εκπρόσωποι συνδέσμων και φορέων. Μέσα από τις ομιλίες θα καταγραφούν αναλυτικά καίρια ζητήματα 

όπως -μεταξύ άλλων- οι στρατηγικές μάρκετινγκ, η ανταγωνιστική τιμή, οι πιστοποιημένες προδιαγραφές και οι 

δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάπτυξη των εξαγωγών. 

 

ΕΚΘΕΣΗ: 

Παράλληλα με τις εργασίες του Φόρουμ, και συγκεκριμένα από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 6:00 το απόγευμα,  οι 

συμμετέχοντες - υπεύθυνοι των εταιρειών της  βιομηχανίας παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας και εμπορίας 

τροφίμων, ποτών, καλλυντικών αλλά και προϊόντων super market θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στο χώρο 

εκλεκτά προϊόντα. Θα έχουν έτσι την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με εμπορικούς αντιπροσώπους αλλά και 

εκπροσώπους του χονδρικού και λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, του χώρου της μαζικής εστίασης, των 

δικτύων διανομής εντός & εκτός Ελλάδος και του ευρύτερου κλάδου των τροφίμων και των ποτών. 


