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ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προς: IΝ.Α.Δ.Ε. – ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.

Τηλ: 210 3392500, 6936-850951, 6936-850954

Φαξ: 210 3392318

e-mail: info@iforce.gr  , info@inade.gr

«Ενδιαφέρομαι για την επιχειρηματική αποστολή στο Πεκίνο στις 6-9/12/2017 και θα

καταθέσω το ποσό των 1.500 ευρώ στον λογαριασμό του ΙΝ.Α.Δ.Ε. έως 30/10/2017»
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Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ

1. Ποιος ο λόγος να συμμετάσχουμε στην αποστολή;

Με ένα χαμηλό κόστος και εφόσον μας αποστείλετε το προφίλ της
εταιρείας σας τουλάχιστον είκοσι-τριάντα ημέρες ενωρίτερα θα σας

κανονίσουμε με την αρωγή του τοπικού μας εταίρου αλλά και του τοπικού
Επιμελητηρίου συναντήσεις με συναφείς εταιρείες/φορείς προκειμένου

να αναπτύξετε εμπορική συνεργασία (εξαγωγές-εισαγωγές)

2. Θα καταφέρω να κλείσω δουλειές από το πρώτο κιόλας ταξίδι στην
Κίνα;

Εξαρτάται αποκλειστικά σε εσάς και τον εταίρο σας στην Κίνα αλλά
σίγουρα η πρώτη επαφή είναι σημαντικό να γίνει σωστά και οργανωμένα.

Επίσης θα καταλάβετε σημαντικές πτυχές από την επιχειρηματική
κουλτούρα της Κίνας προκειμένου να προχωρήσετε με επιτυχία.

3. Είμαστε πολύ μικρή / μεσαία εταιρεία και δεν ξέρω αν αυτή η
αποστολή είναι η κατάλληλη για μας

Ακριβώς για εσάς είναι κατάλληλη διότι μια μεγάλη εταιρεία μπορεί να
χρηματοδοτήσει με ίδια μέσα μια επίσκεψη στο εξωτερικό αξιοποιώντας

και άλλους διαύλους επικοινωνίας και μέσα που διαθέτει.

4. Είμαστε μεγάλη εταιρεία και δεν έχουμε ανάγκη από οργανωμένες
αποστολές και επαφές στο εξωτερικό.

Η Κίνα έχει ιδιαιτερότητες σε σχέση με την οποιαδήποτε άλλη αγορά και η
επαφή δια μέσω συλλογικών φορέων και την αιγίδα κρατικών φορέων

ενισχύει σημαντικά το προφίλ σας και την πιθανότητα επιτυχούς σύναψης
εμπορικής ή άλλης συμφωνίας. Παράλληλα δεν εμποδίζεται και η

οργάνωση παράλληλων αποκλειστικά δικών σας συναντήσεων/επαφών

5. Είναι στενά τα χρονικά περιθώρια και δεν έχουμε άτομο να μεταβεί στο
Πεκίνο τις ημέρες αυτές

Επιθυμητό είναι να εκπροσωπηθείτε από άτομο με εμπειρία στο εμπορικό
τμήμα ή στις διεθνείς ή δημόσιες σχέσεις της εταιρείας σας. Στην

περίπτωση που δεν μπορείτε να αποστείλετε κανένα άτομο υπάρχει
πιθανότητα να παρουσιαστεί το προφίλ και οι απαιτήσεις ανεύρεσης
κατάλληλου εμπορικού εταίρου από πλευράς Κίνας με μια ελάχιστη

χρέωση 250 ευρώ προκειμένου στέλεχος του ΙΝΑΔΕ να σας
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εκπροσωπήσει και να παρουσιάσει στην ημερίδα το προφίλ, τα προϊόντα
σας και τις απόψεις σας αλλά χωρίς να προχωρήσει σε επί της ουσίας

εμπορικές ή άλλες συζητήσεις.

6. Εφόσον έχουμε επιθυμία συμμετοχής με ένα άτομο στην αποστολή τι
ακριβώς πρέπει να κάνουμε;

Καταρχήν πρέπει να μας στείλετε την απαντική φόρμα συμπληρωμένη με
ένα απλό εμαιλ μαζί με ένα σύντομο προφίλ σας στα αγγλικά. Το ΙΝΑΔΕ

θα επικοινωνήσει άμεσα με τους κινέζικους φορείς και τον επιτόπου
συνεργάτη μας Σταύρο Νικολακόπουλο για να βρεθεί ο καταλληλότερος

συνεργάτης/εταιρεία κλπ από πλευράς Κίνας να παρίσταται στην
εκδήλωση. Στη συνέχεια και μετά την κατάθεση των χρημάτων στον

λογαριασμό του ΙΝΑΔΕ θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις λεπτομέρειες
του ταξιδιού (αναλυτικό πρόγραμμα) αλλά και την έκδοση της

απαραίτητης βίζας που θα πρέπει να λάβετε με δική σας χρέωση από την
κινέζικη πρεσβεία (ενδ. κόστος 80-100 ευρώ σε έξη εργάσιμες ημέρες
περίπου). Επίσης οπωσδήποτε θα πρέπει να έχετε υλικό του φορέα σας
είτε στα αγγλικά είτε στα κινέζικα (κάρτα , προφίλ κλπ) προκειμένου να

επιταχυνθούν πολλές διαδικασίες διερμηνείας και μετάφρασης.

7. Μπορούμε να συμμετάσχουμε στην αποστολή με δικά μας κόστη;

Ναι μπορείτε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση και σε όλες τις επαφές στο
Πεκίνο και να κανονίστε μόνος σας το εισιτήριο και ξενοδοχείο σας. Στην

περίπτωση αυτή θα πληρώσετε μόνον μια εγγραφή στην εκδήλωση
διακόσιαπενήντα ευρώ στο ΙΝΑΔΕ.

8. Μετά την αποστολή τι πρέπει να κάνουμε;

Το ΙΝΑΔΕ θα επιδιώξει να οργανωθεί και αντίστοιχη αποστολή Κινεζικών
επιχειρήσεων και φορέων στην Αθήνα και την Πάτρα την άνοιξη του

2018. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα θα πρέπει το εμπορικό σας τμήμα
να προχωρήσει σε επί της ουσίας εμπορικές επαφές.

nĭ hăo 你好


