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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» 

 
Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network, στο πλαίσιο 
υποστήριξης της εξωστρέφειας των ενεργών Επιχειρήσεων-Μελών του και σε συνεργασία με τον 
Οργανισμό Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου), 
διοργανώνει δωρεάν διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα:  

«Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες», 
την Δευτέρα 18 και Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και ώρες 17:00 – 21:00, στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (Αραβαντινού 5ε), στα Ιωάννινα.  

Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι να ενημερωθούν διεξοδικά οι ενδιαφερόμενοι Εξαγωγείς και οι 
εν δυνάμει Εξαγωγείς για όλο το πλέγμα που καθορίζει μια επιτυχημένη εξαγωγική προσπάθεια. 
Τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τις δύο ημέρες διεξαγωγής του, είναι τα ακόλουθα:  
 
• Δημιουργία – κατοχύρωση εμπορικών σημάτων. 
• Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος (από πλευράς της marketing διάστασής του) δηλ. design, 

συσκευασία (περιέκτης, ετικέτα), πιστοποιήσεις. 
• Σήμανση προϊόντων – barcode κ.λ.π. 
• Δημιουργία επικοινωνιακών εργαλείων. 
• Επιλογή ξένων αγορών και προσαρμογή των προϊόντων σε αυτές. 
• Μεθοδολογία εξεύρεσης πελατών στις αγορές – στόχους. 
• Δράσεις που απαιτούνται για την εξεύρεση πελατών. 
• Αναφορά σε Διεθνείς Εκθέσεις (τρόπος επιλογής της κατάλληλης Έκθεσης και βήματα 

οργάνωσης). 
• Αναφορά σε Β2Β συναντήσεις και τρόπος σωστής προετοιμασίας τους. 
• Τρόπος  συζήτησης  με  τους  υποψήφιους  πελάτες,  θέματα  κατάρτισης εμπορικών 

συμφωνιών. 
• Τι περιλαμβάνει μια εμπορική συμφωνία. 
• Τρόποι παράδοσης – χρήση Διεθνών εμπορικών όρων. 
• Τρόποι πληρωμής – συνεργασία με τράπεζες. 
• Ασφαλίσεις φορτίων – πελατών. 
• Κοστολόγηση εξαγόμενου προϊόντος, θέματα Φ.Π.Α. εξαγωγών. 
• Συνοδευτικά έγγραφα εξαγωγών κ.λ.π. 
• Ιδιαιτερότητες  – ειδικό  καθεστώς εξαγωγών σε  τρίτες χώρες σχετικά με έλεγχο και 

πιστοποίηση φορτίων (έκδοση ειδικών πιστοποιητικών κ.λ.π.) 
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• Χρήση κατάλληλων βάσεων δεδομένων για άντληση χρήσιμων στοιχείων. Αξιοποίηση των 
εμπορικών μας ακολούθων. 

 
Εισηγητής: κος Παπαστεργιόπουλος Γεώργιος – Δ/ντής Πληροφόρησης και Υποστήριξης 
Επιχειρήσεων του Enterprise Greece. 
 
Ημερομηνίες & Διάρκεια Σεμιναρίου:  
Δευτέρα 18 και Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 (ώρες 17:00-21:00). 
 

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν:  
Το σεμινάριο απευθύνεται στις ενεργές Επιχειρήσεις-Μέλη του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και 
προσφέρεται δωρεάν, με την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους στο 
Επιμελητήριο.  
 

Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο και τις δύο ημέρες, θα δοθεί Βεβαίωση 
Παρακολούθησης. 
 
Δηλώσεις Συμμετοχής:  
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο έως την 
Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. 
 
Oι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να ενημερώσουν το Επιμελητήριό μας, συμπληρώνοντας το 
συνημμένο Δελτίο και αποστέλλοντάς το στο e-mail: enterprise-europe@cci-ioannina.gr ή  στο 
φαξ: 26510.25179. 
 
Περισσότερες πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής:  
 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Enterprise Europe Network - Hellas 
κα. Άννα Ζέρβα  
Πουτέτση 14, ΤΚ-45333 Ιωάννινα 
Τηλ.: 26510 76589 
Φαξ:  26510 25179 
E-mail: enterprise-europe@cci-ioannina.gr  
Ιστοσελίδες: http://www.cci-ioannina.gr/ 
http://www.enterprise-hellas.gr/ 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Ιωάννης Β. Μήτσης 
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