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AAΑΡΧΙΚΗ

Το productsgreek.com δίνει τη δυνατότητα σε Έλληνες να
εξάγουν τα προϊόντα τους
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Το πόρταλ  ξεκίνησε το 2013 και σήµερα βρίσκεται στην πρώτη θέση µε επισκέψεις από 182 χώρες του
κόσµου 

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.
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ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΤΕΝΙΔΗΣΕτικέτες:

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.

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.).

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

συνεργασίες µε Έλληνες παραγωγούς και επιχειρηµατίες. Η Ελληνική συµµετοχή αναχωρεί την Κυριακή 15 Νοεµβρίου.

Μάλιστα, οι  µετρήσεις έδειξαν ότι  το   www.productsgreek.com  είχε 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.
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