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Διαδικτυακές B2B Συναντήσεις με γερμανικές εταιρίες από τον Κλάδο Δομικών Υλικών 
22 Απριλίου 2021 

 
Στο πλαίσιο της πρακτικής υποστήριξης προς τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, για να διατηρήσουν και να 
ενισχύσουν την παρουσία τους στη γερμανική αγορά, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο, ως επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα και την Κύπρο του Εκθεσιακού Οργανισμού του 
Μονάχου και κατ’ επέκταση και της Διεθνούς Έκθεσης Αρχιτεκτονικής, Δομικών Υλικών και Συστημάτων, 
BAU, διοργανώνει διαδικτυακά, με τη συνεργασία του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, του Γραφείου Ο.Ε.Υ. του Ελληνικού Προξενείου του Μονάχου 
και του Γραφείου Ο.Ε.Υ. του Ελληνικού Προξενείου του Ντύσσελντορφ, 
 

Β2Β Συναντήσεις με γερμανικές εταιρίες από τον Κλάδο Δομικών Υλικών 
την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 
από τις 10:00 έως τις 18:00. 

 
Oι διαδικτυακές συναντήσεις θα έχουν στόχο να φέρουν σε επαφή ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις με 
γερμανικές εμπορικές εταιρίες, που ασχολούνται με την εισαγωγή, χονδρεμπόριο, διανομή των δομικών 
υλικών. 
 
Με τη συμμετοχή τους στις διαδικτυακές Β2Β συναντήσεις οι Έλληνες θα προετοιμάσουν το έδαφος για 
ευρύτερη δικτύωση και ώριμες επαγγελματικές συζητήσεις -σε προχωρημένο στάδιο- με Γερμανούς 
εταίρους στη διάρκεια της προσεχούς Έκθεσης BAU (09. – 14.01.2023). 
 
Οι Β2Β συναντήσεις θα έχουν διάρκεια 20’-30’ σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα, που θα ορισθεί με βάση 
τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων. 
 
Κόστος συμμετοχής στις διαδικτυακές Β2Β Συναντήσεις: 300€ + ΦΠΑ.  
 
Πιστεύουμε, ότι η πρωτοβουλία αυτή ενδιαφέρει την εταιρία σας και σας καλούμε να δηλώσετε τη 
συμμετοχή σας το αργότερο μέχρι τις 31.03.2021, αποστέλλοντας και ένα σύντομο προφίλ της εταιρίας 
σας στα Αγγλικά, στο E-Μail: y.patsiavos@ahk.com.gr.  
 
Δηλώστε συμμετοχή για τις Β2Β Συναντήσεις εδώ.  
 
Πληροφορίες: https://www.german-fairs.gr/kladikes-b2b/   
κ. Γιάννης Πατσιαβός, y.patsiavos@ahk.com.gr, τηλ. 2106419026, κιν. 69445234747 
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