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∆υναµικό παρών του ΒΕΘ στην 78 ∆ΕΘ
Το όχηµα για τις επιχειρήσεις - µέλη του, που επιθυµούν να
συµµετάσχουν στην 78η ∆ΕΘ, φιλοδοξεί να αποτελέσει το
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
Στόχος του ΒΕΘ είναι να δώσει δυναµικό παρών στη φετινή
διοργάνωση, του ενιαίου πλέον εθνικού εκθεσιακού φορέα
∆ΕΘ-HELEXPO A.E., που θα πραγµατοποιηθεί από τις 7
έως τις 15 Σεπτεµβρίου. Βασικοί άξονες στους οποίους θα
αναπτυχθεί η 78η ∆ΕΘ είναι η καινοτοµία, η τεχνολογία, η
ανάπτυξη και η εξωστρέφεια.
Στο πλαίσιο αυτό και ακολουθώντας την πάγια τακτική
στήριξης της επιχειρηµατικότητας, αλλά και της εκθεσιακής
του πολιτικής, που στοχεύει στην ενίσχυση της
εξωστρέφειας των µελών του, το ΒΕΘ αποφάσισε να
µισθώσει το περίπτερο 16 προκειµένου να στεγάσει,
επιχειρήσεις-µέλη του που επιθυµούν να λάβουν µέρος
στην 78η ∆ΕΘ.
Οι επιχειρήσεις-µέλη του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης, που θα φιλοξενηθούν στο εν λόγω
περίπτερο, θα τύχουν, όχι µόνον εκπτωτικής τιµής, αλλά
και της επιδότησης, από το επιµελητήριο, του 50% ενός
stand 12 τετραγωνικών µέτρων (που θα διαθέτει το βασικό
εξοπλισµό).
Επίσης, το ΒΕΘ, προτίθεται να επιδοτήσει υπαίθριο
στεγασµένο χώρο, προσφέροντας τη δυνατότητα στους
εκπροσώπους των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο
χώρο της αυτοκίνησης να επιτύχουν τη µέγιστη δυνατή
προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών τους στα θεµατικά
αφιερώµατα AUTO-MOTION και AUTO GAS.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συµµετοχής
Προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις-µέλη του Β.Ε.Θ. που θα
συµµετέχουν είναι:






να έχει εξοφληθεί η συνδροµή του 2013
να συµπληρωθεί η δήλωση συµµετοχής στο
Β.Ε.Θ.
να γίνει κατάθεση σε λογαριασµό της ∆ΕΘHELEXPO A.E. του υπόλοιπου ποσού (πέραν της
επιδότησης) που αντιστοιχεί στη συµµετοχή των
επιχειρήσεων
να αποσταλεί αντίγραφο του καταθετηρίου του
ποσού συµµετοχής στο Β.Ε.Θ. (το οποίο θα
αποτελεί
αποδεικτικό
προτεραιότητας
συµµετοχής).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνήσουν µε το γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του
Β.Ε.Θ., στα τηλέφωνα: 2310 271708 και 2310 271854, και
στο email : public@veth.gov.gr
Σηµειώνεται ότι οι δηλώσεις συµµετοχής θα γίνονται δεκτές
µέχρι και την Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013.

Έτος 12ο

Τεύχος 30

Προϊόντα και υπηρεσίες που µειώνεται ο ΦΠΑ
Προϊόντα και υπηρεσίες που ο ΦΠΑ µειώνεται από 23% σε
13% από 1-8 έως 31-12-2013.
1.
2.

3.

4.

5.

Τρόφιµα έτοιµα για φαγητό σε εστιατόρια,
ταβέρνες, σούπερ µάρκετ κ.λπ.
Χυµοί φρούτων και λαχανικών, ροφήµατα όπως
καφές, τσάι, σοκολάτα κ.λπ., αναψυκτικά,
αεριούχα νερά φυσικά ή τεχνητά ανεξάρτητα από
τον τρόπο πώλησής τους, δηλαδή χονδρικά ή
λιανικά, και ανεξάρτητα από τα σηµεία της
πώλησης, δηλαδή πώληση από σούπερ µάρκετ,
περίπτερα, εστιατόρια, ταχυφαγεία κ.λπ.
Υπηρεσίες εστίασης σε καφενεία, καφετέριες,
ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, ψητοπωλεία,
οινοµαγειρεία, αναψυκτήρια, σνακ µπαρ
γαλακτοπωλεία και καταστήµατα διάθεσης
catering.
Φαγητά σε πακέτο, αλλά και φαγητά που
διατίθενται από καντίνες, κυλικεία σε γήπεδα,
µπαρ κινηµατογράφων και θεάτρων, πιτσαρίες,
κινέζικα, γεύµατα διαίτης ή υγιεινής διατροφής,
σούπερ µάρκετ που παραδίδουν έτοιµα
µαγειρεµένα φαγητά και οι επιχειρήσεις πώλησης
σάντουιτς, τυροπιτών, σαλατών και λοιπών
παρόµοιων πρόχειρων γευµάτων ή σνακ.
Κατανάλωση γλυκών σε ζαχαροπλαστεία. Τα
γλυκά που πωλούνται για κατανάλωση εκτός
καταστήµατος, επιβαρύνονται σήµερα µε
συντελεστή 13%.

Υπηρεσίες εστίασης στα ξενοδοχεία και πακέτα διαµονής
και διατροφής (διαµονή µε πρωινό, διαµονή µε πρωινό και
γεύµα, all inclusive

ΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΚΙΝΑ
Zibo Beier Chemical Technology Co.Ltd
Zibo City Iutai Avenuc, No. 157
+86-0533-6219727
+86-0533-6219728
beierhuagong@vip.163.com
Παραγωγή ενεργοποιηµένου αλουµίνιου.
Ενδιαφέρον για συνεργασία.

Πρόταση συνεργασίας για ώθηση
της Ελληνικής Εξωστρέφειας

Επιχειρηµατικές συναντήσεις
στη Τζακάρτα, Ινδονησίας
ης
στο πλαίσιο της 28 έκθεσης Trade Expo

Το All4Greece.com αποτελεί ένα πλήρες ελληνικό portal για
τη δωρεάν ηλεκτρονική προβολή των ελληνικών
επιχειρήσεων και των προϊόντων τους, την ηλεκτρονική
παροχή υπηρεσιών στους τοµείς των εξαγωγών και των
επενδύσεων στην Ελλάδα, την παροχή κλαδικών µελετών
και πληροφοριών για αγορές στόχους που ενδιαφέρονται να
εξάγουν τα προϊόντα τους. Στο All4Greece.com ήδη
συµµετέχουν αρκετές µικροµεσαίες επιχειρήσεις αλλά και
εταιρίες του χρηµατιστηρίου. Μια επίσκεψη στο site δείχνει
το πλήθος επιχειρήσεων , χρήσιµα στοιχεία και
πληροφορίες, επενδυτικές και συνεργασίες καθώς και
γενικότερα στοιχεία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής
θέσης των επιχειρήσεων.

Το Υπουργείο Εµπορίου της Ινδονησίας εξετάζει τη
δυνατότητα πραγµατοποίησης επιχειρηµατικής αποστολής
ης
από την Ελλάδα στο πλαίσιο της 28 ΄Εκθεσης Trade
Expo στη Τζακάρτα (16 – 20/10/2013). Παρ’ όλο που η
έκθεση απευθύνεται σε αγοραστές ινδονησιακών
προϊόντων η Πρεσβεία της Ινδονησίας θέλει να συνδράµει
στην πραγµατοποίηση µιας αποστολής κατά την οποία οι
συµµετέχουσες ελληνικές επιχειρήσεις θα µπορούσαν να
παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στην έκθεση ακόµη κι αν
δεν είναι εκθέτες ή και να πραγµατοποιήσουν
επιχειρηµατικά ραντεβού µε φορείς της Ινδονησίας που
τους ενδιαφέρουν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 8817029, ή να
αποστέλλουν
e-mail
:
info@all4greece.com,
all4greece.com@gmail.com

Για το λόγο αυτό προσφέρει τα εξής κίνητρα :
1.
2.

∆ωρεάν διαµονή στην Ινδονησία
στέλεχος κάθε ελληνικής επιχείρησης
Τοπική µεταφορά

για

κάθε

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 3682764
φαξ 210 3682771 www.tradexpoindonesia.com
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις που αφορούν:
•

Προµήθεια εγκατάσταση και συντήρηση ιατρικού
εξοπλισµού για τις ανάγκες της ιατρικής σχολής του
Πανεπιστηµίου Σόφιας (σε 36 παρτίδες). [Ηµεροµηνία
κατάθεσης προσφορών 2-8-2013]

•

Προµήθεια ειδικού ρουχισµού για εργασία στα ρηχά
νερά – Σχέδιο « Αύξηση της ικανότητας των
περιφερειακών δοµών της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Πολιτικής Προστασίας» µε τη χρηµατοδότηση του
Επιχειρησιακού προγράµµατος « Περιβάλλον » 2007 –
2013.

•

Παράδοση, εγκατάσταση και συντήρηση συστήµατος
πληροφοριών για τους πελάτες.
[Ηµεροµηνία
κατάθεσης προσφορών 1-8-2013]

•

Προµήθεια διαιτητικών φαγητών και ποτών [Ηµεροµηνία
κατάθεσης προσφορών 5-8-2013]

•

Προµήθεια ρουχισµού εργασίας – φόρµες, σκούφοι,
γάντια και κάλτσες (σε 4 παρτίδες) [Ηµεροµηνία
κατάθεσης προσφορών 7-8-2013]

•

Αποκατάσταση και ανακατασκευή αγωγών ύδρευσης
(από χάλυβα και αµίαντο/τσιµέντο) [Ηµεροµηνία
κατάθεσης προσφορών 19-8-2013]

•

Προµήθεια φαρµακευτικών προϊόντων για την
αντιµετώπιση
συµπαγών
όγκων
[Ηµεροµηνία
κατάθεσης προσφορών 26-8-2013]

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια τηλ.: 003592
9447959-9447790,
κα
Desislava
Borisova,
economy@grembassysofia.org, www.agora.mfa.gr/bulgaria
και στην ιστοσελίδα www.minfin.bg/en/tenders.

ΚΥΠΡΟΣ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε δελτίο
οικονοµικής και επιχειρηµατικής επικαιρότητας Κύπρου –
Ιούλιος 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στη
Λευκωσία,
agora.mfa/gr/cyprus@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
Ο∆ΗΣΣΟΣ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων του
Προξενείου της Ελλάδας στην Οδησσό , απέστειλε
µηνιαίο δελτίο οικονοµικών εξελίξεων στις περιφέρειες
(Οδησσός, Νικολάγιεφ, Χερσών, Κιροβογκράντ, Βόνιτσα,
Αυτόνοµη ∆ηµοκρατία της Κριµαίας και Σεβαστούπολη. .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στην Οδησσό , ecocomodessa@mfa.gr
ή
την
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Το Αραβο ελληνικό Επιµελητήριο, απέστειλε το Εµπορικό
∆ελτίο Μαϊου - Ιουνίου 2013 µε πληροφορίες σχετικά µε
τις δραστηριότητες του Επιµελητηρίου, Οικονοµικές και
Εµπορικές
ειδήσεις,
ευκαιρίες
επιχειρηµατικής
συνεργασίας, Εκθέσεις και ∆ηµοπρασίες, προσεχείς
εκθέσεις και συνέδρια στις Αραβικές χώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Αραβο
ελληνικού Επιµελητηρίου www.arabgreekchamber.gr
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΗΡΥΤΟΥ
Η Ελληνική Πρεσβεία της Βηρυτού µας ενηµερώνει για τη
συµφόρηση στη λειτουργία του λιµένα της .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ελληνικής
πρεσβείας της Βηρυτού, ecocom-beirut@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
η

1 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ «Made in
Greece»
Πόλη : Metropolitan Expo, ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος», Αθήνα
Ηµεροµηνία : 16-20.10.2013
Εκθέµατα : τρόφιµα & ποτά, τεχνολογία, εκτυπώσειςεκδόσεις, συσκευασία, υλικά συσκευασίας, γραφεία
εξαγωγών, µεταφορές, marketing, branding, packaging.
Πληροφορίες:
Metropolitan
EventsΑΕ,
τηλ.:
2103542920, φαξ: 2103542910
e-mail: ymargelis@metropolitanevents.gr,
info@madeingreeceexpo.com
site : www.madeingreeceexpo.com
INFOOD 2013
Πόλη : Αθήνα, εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανία
Ηµεροµηνία : 18 – 20 Οκτωβρίου 2013
Εκθέµατα : τρόφιµα, ποτά, εστίαση
Πληροφορίες : τηλ. 210 6141164, 210 6141223
e-mail : leader_expo@otenet.gr site : www.leaderexpo.gr
GREEK DESIGN = GOOD DESIGN
Πόλη : Αθήνα, εκθεσιακό κέντρο HELEXPO PALACE
Ηµεροµηνία : 28 Νοεµβρίου – 2 ∆εκεµβρίου 2013
Εκθέµατα : κόσµηµα, συσκευασία, έπιπλο, ένδυση –
υπόδηση, χρηστικά αντικείµενα
Πληροφορίες : τηλ. 210 6183618, φαξ 210 6183530
e-mail : mpara@obi.gr site : www.obi.gr

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
EURASIA PACKAGING 2013
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 12-15. 9. 2013
Εκθέµατα: συσκευασία
Πληροφορίες: Ελληνοτουρκικό Εµπορικό Επιµελητήριο τηλ.:
2117000264-7, φαξ: 2117409283
e-mail:
info@etee.gr,
site:
www.etee.gr,
www.packagingfair.com
INSTABUL FOOD-TECH 2013
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 12-15. 9. 2013
Εκθέµατα: τεχνολογία τροφίµων, ασφάλεια τροφίµων, υλικά,
συστατικά, ψύξη, συστήµατα αποθήκευσης και λογιστικής.
Πληροφορίες: Ελληνοτουρκικό Εµπορικό Επιµελητήριο τηλ.:
2117000264-7, φαξ: 2117409283
e-mail:
info@etee.gr,
site:
www.etee.gr,
www.gidatekinstanbul.com
IFE SOUTH AFRICA
Πόλη: Γιοχάνεσµπουργκ, Νοτ.Αφρική
Ηµεροµηνία: 18-20.9.2013
Εκθέµατα: τρόφιµα-ποτά
Πληροφορίες: ΟΠΕ, τηλ.: 210 9982102, fax: 210 9961927
e-mail: info@hepo.gr, site: www.hepo.gr, www.ifeafrica.com
th

9th EURASIA AGROEXPO & 5 ANIMALEXPO
Πόλη: Σµύρνη, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 19 - 22 Σεπτεµβρίου 2013
Εκθέµατα: Γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.
Πληροφορίες: : τηλ. 212 1004102, φαξ 212 1004102, κιν.
698 5021044 email :anitacremli@gmail.com

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
364

30/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΛ:23710-20363 ΚΑΙ 23710-20207

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

387

30/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 48/12 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛ:210 5531588

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

444

30/07/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
"ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΙ ΤΑΠΙΤΕΣ ΣΕ ΑΥΛΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΗΠΕ∆Α" ΤΗΛ:2313317538

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΚΗΤΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΠΡΟΣΙΩΝ

386

31/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 50/12 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΛ:210 5531588

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

389

31/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 48/12 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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Επισκεφθείτε µέσω της ιστοσελίδας του Επιµελητηρίου µας www.veth.gov.gr
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Συνήγορου του
Βιοτέχνη bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr για οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε
∆ηµόσια Υπηρεσία ή θέλετε να υποβάλλεται οποιοδήποτε ερώτηµα.
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ∆ικτύωσης b2bmall ή
στο www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να προµηθεύεστε προϊόντα µελών
του επιµελητηρίου.

