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Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ΕAGLE 1

(European Actions for GlobaL tradE 1), το οποίο χρηματοδοτείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα COSME (2014 – 2020), συνδιοργανώνει με το Εμπορικό

και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Λονδίνου, το Εμπορικό Επιμελητήριο των Βρυξελλών, το

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ουγγαρίας, το Κέντρο Καινοτομίας της Λιθουανίας

και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών της Σικελίας την Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στην

Ταϊπέι/ Ταϊβάν (20-23 Ιουνίου 2017).

Τοπικός συνδιοργανωτής στην Ταϊπέι/Ταϊβάν που θα αναλάβει την διοργάνωση των

συναντήσεων Β2Β είναι το Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)

(www.taitra.org.tw ).

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή 
στην Ταϊβάν

Taipei, 20-23 Ιουνίου 2017

http://www.taitra.org.tw/


• Το ΑΕΠ της Ταϊβάν είναι το 19ο μεγαλύτερο παγκοσμίως με βάση την αγοραστική δύναμη.

• Οι εργαζόμενοι στην Ταϊβάν έχουν μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα σε σχέση με τους

συνομολόγους τους στην Κορέα, την Ιαπωνία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

• Η αύξηση του εισοδήματος του πληθυσμού συνεπάγεται αύξηση της κατανάλωσης

συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ξένων προϊόντων. Συνολικά το 40% των

καταναλωτικών προϊόντων είναι εισαγόμενα.

• Η Ταϊβάν προσελκύει μεγάλο αριθμό επενδύσεων και προσφέρει φορολογικά κίνητρα σε

συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος.
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• Ο τομέας τροφίμων και ποτών είναι η 5η μεγαλύτερη βιομηχανία στη Ταϊβάν και ένας από

τους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της ταϊβανέζικης οικονομίας.

• Τα τοπικά supermarket, υπεραγορές και εξειδικευμένα καταστήματα τροφίμων αυξάνουν

διαρκώς το εύρος των εισαγόμενων τροφίμων προκειμένου να καλύψουν τη συνεχώς

αυξανόμενη ζήτηση.

• Οι σημαντικότεροι τομείς ενδιαφέροντος για εισαγωγές τροφίμων στην Ταϊβάν από

Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι η εστίαση και η τροφοδοσία σε χώρους ψυχαγωγίας,

ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ.
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Οι εταιρίες τροφίμων που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην επιχειρηματική αποστολή θα

έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν τις ακόλουθες εκθέσεις:

• FOOD TAIPEI, Taipei International Food Show, www.foodtaipei.com.tw

• Foodtech & Pharmatech TAIPEI, Taipei International Food Processing & Pharm, Machinery

Show, www.foodtech.com.tw

• TAIPEI PACK, Taipei International Packaging Industry Show, www.taipeipack.com.tw

• Taiwan HORECA, Taiwan International Hotel, Restaurant and Catering Show, 

www.taiwanhoreca.com.tw

• HALAL TAIWAN, Taiwan International Halal Expo, www.halalexpo.com.tw

Οι επιχειρηματική αποστολή αφορά της επιχειρήσεις όλων των κλάδων με έμφαση τις

επιχειρήσεις τροφίμων, ποτών και συσκευασίας.
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Η ΤΑΙΤΡΑ θα καλύψει τα ακόλουθα κόστη για έναν εκπρόσωπο ανά εταιρία που 
συμμετέχει στην αποστολή: 

• Κόστος ξενοδοχείου για τέσσερις διανυκτερεύσεις 

• Κόστος εισόδου στις εκθέσεις (Food Taipei, Foodtech & Pharmatech Taipei, Taipei 
pack, Taiwan Horeca, Halal Taiwan)

• Εσωτερικές μετακινήσεις στην Ταιπέι. 

Επιλέξιμες είναι μόνο εταιρίες τροφίμων, ποτών και συσκευασίας, οι οποίες έχουν 
ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον £ 205.000 (~€ 233.465) και οι οποίες θα 
επισκεφτούν υποχρεωτικά τις προαναφερόμενες εκθέσεις που σχετίζονται με το 
αντικείμενο και τη δραστηριότητα τους.

Για τις υπόλοιπες εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς εκτός του τομέα των

τροφίμων θα προταθούν συγκεκριμένα ξενοδοχεία, το κόστος των οποίωn κυμαίνεται £340.00

για μονόκλινο δωμάτιο και τέσσερις διανυκτερεύσεις.
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Οφέλη από τη Συμμετοχή σας στην Αποστολή

• Ο ΣΒΒΕ θα διοργανώσει, πριν τη διεξαγωγή της επιχειρηματικής αποστολής, ημερίδα
πληροφόρησης αναφορικά με το οικονομικό περιβάλλον στην Ταϊβάν.

• Θα προετοιμαστούν και θα διοργανωθούν, σε συνεργασία με το TAITRA, προκαθορισμένες 
επιχειρηματικές συναντήσεις στη Ταϊπέι/ Ταϊβάν.

• Το TAITRA θα διοργανώσει γεύμα δικτύωσης με τοπικές επιχειρήσεις στη Ταϊπέι.

• Δικτύωση με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από το Βέλγιο, την Αγγλία, την Ουγγαρία, την Ιταλία 
και την Λιθουανία, οι οποίες θα συμμετέχουν επίσης στην ευρωπαϊκή αποστολή.

• Θα προετοιμαστεί το φυλλάδιο της αποστολής, το οποίο θα περιλαμβάνει τα προφίλ των
ελληνικών επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην αποστολή προκειμένου να
διοργανωθούν επιτυχημένες στοχευμένες συναντήσεις με αντίστοιχες Ινδικές
επιχειρήσεις.

• Θα υπάρξει, μέσω των ομαδικών κρατήσεων για όλα τα μέλη της αποστολής, ελκυστικό
πακέτο διαμονής και αεροπορικής μεταφοράς, με ανταγωνιστικό κόστος.
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Προσχέδιο Προγράμματος Αποστολής

Ημερομηνία Δραστηριότητα

Δευτέρα 19 Ιουνίου Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη

Τρίτη 20 Ιουνίου Άφιξη στη Ταϊπέι
Μεταφορά στο Ξενοδοχείο
Ελεύθερο απόγευμα

Τετάρτη 21 Ιουνίου Ενημέρωση των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων

Γεύμα Δικτύωσης 

Β2Β συναντήσεις

Πέμπτη 22 Ιουνίου Επίσκεψη στην έκθεση Food Taipei

Επίσκεψη σε εργοστάσια και εταιρίες της περιοχής 

Παρασκευή 23 Ιουνίου Επίσκεψη στην έκθεση Food Taipei, Foodtech & Pharmatech Taipei, 

Επίσκεψη στην έκθεση Taipei pack, Taiwan Horeca, Halal Taiwan

Σάββατο 24 Ιουνίου Αναχώρηση από την Taipei 

Άφιξη στη Θεσσαλονίκη



Πληροφορίες – Συμμετοχή στην Αποστολή

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην επιχειρηματική

αποστολή, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής πατώντας εδώ.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά

η σειρά προτεραιότητας.

Το κόστος της μετάβασης βαρύνει τους συμμετέχοντες.

Συμμετοχή – Κόστος



Ευχαριστώ για την προσοχή σας !

Κατερίνα Τζιτζινού, PH.D 
Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος (ΣΒΒΕ)


