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Αναζητήστε εδώ

Ο Καιρός

Αθήνα: 22° - Πάτρα: 22° 

Θεσσαλονίκη: 22° - Λάρισα: 22°

Newsroom:

ΤΟ ΠΟΡΤΑΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – Στο productsgreek.com
όλες οι πληροφορίες για μεγάλες και
μικρές επιχειρήσεις

13. Νοεμβρίου, 2015  TIME OUT Εκτύπωση Μέγεθος Κειμένου: A A

 

Το portal www.productsgreek.com ξεκίνησε δυναμικά το 2013 με μοναδικό σκοπό την εξωστρέφεια.

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.

Στο www.productsgreek.com στην ενότητα βιβλιοθήκη όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

ενημερωθούν βήμα – βήμα για τις διαδικασίες εξαγωγής προϊόντων των μικρών επιχειρήσεων.

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

επικοινωνίας τους ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έρθουν σε επαφή απευθείας μαζί τους.

Το πόρταλ έκλεισε μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις τροφίμων – ποτών, (στην οποία μάλιστα

είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των Ελληνικών εταιρειών, είναι η έκθεση FOODEXSAUDI 2015)

 και θα πραγματοποιηθεί στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας 17 – 20 Νοεμβρίου 2015.

Η έκθεση θα έχει άρωμα Ελλάδας καθώς θα συμμετέχουν 20 Ελληνικές εταιρείες από την Ήπειρο, την

Δυτική Μακεδονία και την Κρήτη.

Δείτε επίσης..

Σοκ στον Κολωνό:Ο πατέρας της 18χρονης που έπεσε από τον 8ο, είχε αυτοκτονήσει με αυτόν τον τρόπο  Μαθητής σε σχολείο της Πάτρας έχασε τις αισθήσεις του από χρήση ναρκωτικών!

LATEST POPULAR

ΦΡΙΚΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Βρήκαν

επτά νεκρά νεογέννητα σε

διαμέρισμα! 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΝΟΥΣΗ – Τη

διενέργεια δύο ανεξάρτητων

προκαταρκτικών εξετάσεων

παρήγγειλε η εισαγγελέας του

Αρείου Πάγου 

ΤΣΕΛΣΙ ΘΑ ΓΙΝΩ…H φανατική

οπαδός του Μουρίνιο που θα σας

κάνει να αλλάξετε ομάδα έστω και

για λίγο (ΦΩΤΟ) 

«Μεταμφιεσμένες» μπίρες σε

αναψυκτικά στη Σαουδική Αραβία 

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Δυο

αυξήσεις-«φωτιά» και μια μείωση

για τα «σαραβαλάκια» 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΝΔ – Ο Άδωνις

δηλώνει: «Ο Βορίδης έγινε

υπαρχηγός του Τζιτζικώστα» 

ΤΥΧΑΙΟ; Οι 13 φορές που

επιβεβαιώθηκε ο χαρακτηρισμός της

πιο «γρουσούζικης μέρας» του

χρόνου 

Σοκ στον Κολωνό:Ο πατέρας της

18χρονης που έπεσε από τον 8ο,

είχε αυτοκτονήσει με αυτόν τον

τρόπο 

Η πιο αηδιαστική καφετέρια με…

τουαλέτες για καθίσματα! 

Τσίπρας: Ανεξάντλητη η

διαπραγματευτική τακτική της

χώρας 

Αρχική Πολιτική Διεθνή Κοινωνία Παρασκήνιο Οικονομία Media Επικαιρότητα Υγεία Επιστήμη Πολιτισμός Αθλητικά Περισσότερα

 

http://www.openweathermap.org/
http://www.openweathermap.org/
http://www.crashonline.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b1%ce%bb-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%89%ce%bd-%cf%83/
http://www.crashonline.gr/category/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%8d%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%bf%cf%82/
javascript:window.print()
http://www.crashonline.gr/wp-content/uploads/2015/11/portal.jpg
http://www.crashonline.gr/%cf%83%ce%bf%ce%ba-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%ce%bf%ce%bb%cf%89%ce%bd%cf%8c%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-18%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%80/
http://www.crashonline.gr/%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%ac%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%b1%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b9/
http://www.crashonline.gr/%cf%86%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%b2%cf%81%ce%ae%ce%ba%ce%b1%ce%bd-%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%ac-%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%81%ce%ac-%ce%bd/
http://www.crashonline.gr/%cf%86%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%b2%cf%81%ce%ae%ce%ba%ce%b1%ce%bd-%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%ac-%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%81%ce%ac-%ce%bd/
http://www.crashonline.gr/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%b5/
http://www.crashonline.gr/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%b5/
http://www.crashonline.gr/%cf%84%cf%83%ce%b5%ce%bb%cf%83%ce%b9-%ce%b8%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%bd%cf%89-h-%cf%86%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bf%cf%80%ce%b1%ce%b4%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%bf/
http://www.crashonline.gr/%cf%84%cf%83%ce%b5%ce%bb%cf%83%ce%b9-%ce%b8%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%bd%cf%89-h-%cf%86%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bf%cf%80%ce%b1%ce%b4%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%bf/
http://www.crashonline.gr/%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bc%cf%86%ce%b9%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%bc%cf%80%ce%af%cf%81%ce%b5%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%88%cf%85%ce%ba%cf%84%ce%b9/
http://www.crashonline.gr/%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bc%cf%86%ce%b9%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%bc%cf%80%ce%af%cf%81%ce%b5%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%88%cf%85%ce%ba%cf%84%ce%b9/
http://www.crashonline.gr/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%83-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/
http://www.crashonline.gr/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%83-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/
http://www.crashonline.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%bc%ce%bf%cf%83-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%bf-%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%bf-%ce%b2%ce%bf/
http://www.crashonline.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%bc%ce%bf%cf%83-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%bf-%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%bf-%ce%b2%ce%bf/
http://www.crashonline.gr/%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%ce%bf%ce%b9-13-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%ce%b5%ce%b2%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%bf-%cf%87/
http://www.crashonline.gr/%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%ce%bf%ce%b9-13-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%ce%b5%ce%b2%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%bf-%cf%87/
http://www.crashonline.gr/%cf%83%ce%bf%ce%ba-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%ce%bf%ce%bb%cf%89%ce%bd%cf%8c%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-18%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%80/
http://www.crashonline.gr/%cf%83%ce%bf%ce%ba-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%ce%bf%ce%bb%cf%89%ce%bd%cf%8c%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-18%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%80/
http://www.crashonline.gr/%ce%b7-%cf%80%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%b7%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b5%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%b1%ce%bb/
http://www.crashonline.gr/%ce%b7-%cf%80%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%b7%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b5%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%b1%ce%bb/
http://www.crashonline.gr/%cf%84%cf%83%ce%af%cf%80%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%be%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b7-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84/
http://www.crashonline.gr/%cf%84%cf%83%ce%af%cf%80%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%be%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b7-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84/
http://www.crashonline.gr/
http://www.crashonline.gr/category/politiki/
http://www.crashonline.gr/category/diethni-nea/
http://www.crashonline.gr/category/koinonia/
http://www.crashonline.gr/category/paraskinio/
http://www.crashonline.gr/category/oikonomia/
http://www.crashonline.gr/category/media/
http://www.crashonline.gr/category/epikairotita/
http://www.crashonline.gr/category/ygeia/
http://www.crashonline.gr/category/epistimi-kai-texnologia/
http://www.crashonline.gr/category/politismos/
http://www.crashonline.gr/category/athlitika/


13/11/2015 ΤΟ ΠΟΡΤΑΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – Στο productsgreek.com όλες οι  πληροφορί ες γι α μεγάλες και  μι κρές επι χει ρήσει ς - CrashO…

http://www.crashonline.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B1%CE%BB-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%C… 2/3

Η έκθεση FOODEXSAUDI 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.).

Περισσότερα Άρθρα:

Δεν υπάρχουν περισσότερα άρθρα.

Ο Καιρός

Ισοτιμίες Νομισμάτων

Live Exchange Rates

Euro

US Dollar 1.0797 -0.14%

Australian Dollar 1.5111 -0.28%

Japanese Yen 132.33 -0.16%

Indian Rupee 71.410 -0.1%

Βρείτε μας στο Facebook!
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Επιστροφή στην Κορυφή


