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Τώρα μπορείς να εξάγεις το προϊόν σου με
το productsgreek.com-Επιστολή του
Γ.Διευθυντή Ε.Κτενίδη

Το portal

www.productsgreek.com ξεκίνησε δυναμικά το 2013 με μοναδικό σκοπό την εξωστρέφεια.
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Νέα επίθεση στις
εγκαταστάσεις της
Ελληνικός Χρυσός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χιλιάδες Ελληνικές και μόνο

εταιρείες βρίσκουν τη δική τους χώρα για να διαφημιστούν, να προωθήσουν και να πουλήσουν

τα προϊόντα τους.

Μεταφρασμένο σε 8 γλώσσες κατάφερε να ενημερώσει όλο τον κόσμο για τα Ελληνικά

προϊόντα μιλώντας στην γλώσσα τους.

Όμως εμείς στο www.productsgreek.com πιστεύουμε στις δυνατότητες και των μικρών

επιχειρήσεων γι’ αυτό δημιουργήσαμε την ενότητα

βιβλιοθήκη όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν βήμα –βήμα για τις

διαδικασίες εξαγωγής προϊόντων.

Επίσης, υπάρχουν όλες οι εκτελωνιστικές εταιρείες και εταιρείες μεταφορών με τα

στοιχεία επικοινωνίας τους ώστε οι ενδιαφερόμενοι

να έρθουν σε επαφή απευθείας μαζί τους. Τέλος, καταφέραμε και κλείσαμε εκθέσεις στο

εξωτερικό (Σαουδική

Αραβία, Κίνα, Ρωσία), και ενημερώσαμε εκατομμύρια ανθρώπους για τα Ελληνικά προϊόντα.

Μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις τροφίμων – ποτών, στην οποία θα λάβει μέρος

το portal www.productsgreek.com έχοντας μαζί του πολλές Ελληνικές εταιρείες, είναι η

έκθεση FOODEX SAUDI 2015 και θα πραγματοποιηθεί στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας 17 –

20 Νοεμβρίου 2015.

H έκθεση θα έχει άρωμα Ελλάδας καθώς θα συμμετέχουν Ελληνικές εταιρείες από την

Ήπειρο, την Δυτική Μακεδονία και την Κρήτη.

Η  FOODEX SAUDI 2015 έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία τις προηγούμενες χρονιές αφού μόνο

το 2014 έλαβαν μέρος 138 εκθέτες

από 29 διαφορετικές χώρες. Οι κατηγορίες προϊόντων καλύπτουν σχεδόν όλους τους τομείς

στα τρόφιμα και τα ποτά(π.χ.: Αρτοποιία,

γαλακτοκομικά προϊόντα, φρούτα και λαχανικά, κ.α.).

Η αγορά της Σαουδικής Αραβίας δείχνει τεράστιο ενδιαφέρον για τα Ελληνικά προϊόντα και

αναζητά να ξεκινήσει συνεργασίες με Έλληνες παραγωγούς και επιχειρηματίες. Εμείς

είμαστε σίγουροι ότι οι Ελληνικές εταιρείες θα βγουν κερδισμένες από την συμμετοχή τους

στην έκθεση FOODEX SAUDI 2015 και θα είμαστε εκεί για να τις στηρίξουμε και να τις
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Τι μαρτυρούν οι λιγούρες σου
και πως θα τις… νικήσεις!

http://www.toxrima.gr/nea-epithesi-stis-egkatastaseis-tis-el/
http://www.karfitsa.gr/2015/10/23/oi-apofaseis-gia-tis-ekloges-tis-neas-d/
http://www.karfitsa.gr/2015/10/23/enoxoi-oi-katigoroymenoi-gia-ekriksi-s/
http://www.karfitsa.gr/2015/10/23/seismos-41-rixter-anoixta-tis-samoy/
http://www.karfitsa.gr/2015/10/23/o-tsipras-tora-leei-pliroste-eseis-po/
http://www.karfitsa.gr/2015/10/23/ti-martyroyn-oi-ligoyres-soy-kai-pos-tha/


13/11/2015 Τώρα μπορεί ς να εξάγει ς το προϊ όν σου με το productsgreek.com-Επι στολή του Γ.Δι ευθυντή Ε.Κτενί δη |  Το Χρήμα

http://www.toxrima.gr/tora-mporeis-na-eksageis-to-proion-soy-m/ 4/7

Share Tweet Google+ Share

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

productsgreece εξαγωγές Κτενίδης

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

H PEOPLECERT στον James Bond

ΟΠΑΠ:
Εντυπωσιακή η
ανταπόκριση στη...

Εντυπωσιακή ήταν η
ανταπόκριση των ...

Ήρθε το Τhe
Entertainer στην
Ελλάδα

Το Τhe Entertainer
ήρθε στην Αθήνα ...

13.11.2015

Παραμένουν σε θετική
πορεία τα Attica

13.11.2015

Έτσι θα χρηματοδοτήσετε
την επιχείρησή σας μέσω
ΕΣΠΑ

12.11.2015

Ο ΑΚΤΩΡ βλέπει …Βαλκάνια
και …περιμένει στην Ελλάδα

12.11.2015

Kέρδη στα ΕΛΠΕ μετά από 2
χρόνια ζημιών

11.11.2015

Jumbo: Καλύτερο των
προβλέψεων το πρώτο
τρίμηνο

βοηθήσουμε με κάθε τρόπο να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Η Ελληνική συμμετοχή

αναχωρεί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι έχουμε επισκέψεις από 182

χώρες από όλο τον κόσμο, 5.000 πόλεις του εξωτερικού και 1.005.632

επισκέπτες ανεβάζοντας το portal www.productsgreek.com στην πρώτη θέση.

Η εταιρεία μας έχει όραμα και πιστεύουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο τις

Ελληνικές εταιρείες να κάνουν εξαγωγές. Όσοι μπόρεσαν και είδαν αυτό τον δρόμο πέτυχαν.

Τα capital control πρέπει άμεσα να εξαφανιστούν από την χώρα μας γιατί πνίγουν την Ελληνική

οικονομία αλλά δημιουργούν τεράστια

προβλήματα και στις συναλλαγές των επιχειρήσεων με το εξωτερικό. Τελειώνοντας θα

ήθελα να αναφέρω ότι με τις προσπάθειες όλων μας η Ελλάδα θα καταφέρει να πατήσει ξανά

γερά στα πόδια της και η Ελληνική αγορά θα επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει

σήμερα.

Ευθύμιος Κτενίδης – Γενικός Διευθυντής
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