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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ-κλάδος τροφίμων και ποτών  στη ΣΟΥΗΔΙΑ 
Στοκχόλμη, 30/5-2/6/23 

 
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Σύνδεσμο 
Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και το Δίκτυο Enterprise Europe Network διοργανώνει Επιχειρηματική 
Αποστολή για εταιρίες τροφίμων και ποτών στη Σουηδία στις 30 Μαίου-2 Ιουνίου 2023 με στόχο την 
ενίσχυση της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας στη Σουηδική αγορά. 
 
Η Αποστολή αφορά αποκλειστικά τον κλάδο τροφίμων και ποτών, θα μετάσχουν εταιρίες που 
παράγουν διάφορα προιόντα ώστε να προβληθεί ευρεία γκάμα ελληνικών τροφίμων και ποτών και θα 
οργανωθούν στοχευμένες συναντήσεις Β2Β με Σουηδικές εμπορικές επιχειρήσεις που ασχολούνται 
με την εισαγωγή και διανομή προιόντων τροφίμων στην αγορά της Σουηδίας με σκοπό νέες 
εξαγωγικές συμφωνίες 
 
Σημειώνεται ότι η Σουηδική οικονομία είναι ανεπτυγμένη με υψηλό επίπεδο διαβίωσης, οι επιπτώσεις 
από την πανδημία ήταν σχετικά περιορισμένες σε σχέση με άλλες Eυρωπαικές χώρες, ενώ το 2021 
οι ελληνικές εξαγωγές προς την Σουηδία σημείωσαν σημαντική αύξηση, 21% σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά, και υπάρχει δυνατότητα διατήρησης και ενίσχυσης αυτής της τάσης.   
 
Για το κλείσιμο των κατάλληλων ατομικών συναντήσεων Β2Β με Σουηδικές επιχειρήσεις έχει 
εξασφαλισθεί συνεργασία με τον Σουηδικό Επιχειρηματικό Φορέα foretagarna που είναι μέλος του 
Ευρωπαικού Δικτύου Υποστήριξης Επιχειρήσεων, ενώ θα συμβάλει ουσιαστικά και το Γραφείο 
Εμπορικών και Οικονομικών Υποθεσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Στοκχόλμη. Κατά το 2ήμερο 
πρόγραμμα θα γίνουν ειδικές παρουσιάσεις για τα προιόντα τροφίμων που εισάγονται στη χώρα, τις 
καταναλωτικές τάσεις και συνήθειες, τις διαδικασίες, κλπ., θα υπάρχουν επαφές με τους υπευθύνους 
αγορών μεγάλων super market και θα προγραμματισθούν Β2Β συναντήσεις με εισαγωγείς, διανομείς 
και αντιπροσώπους τόσο σε χώρο που έχει εξασφαλισθεί στα γραφεία της Volvo στο κέντρο της 
Στοκχόλμης όσο και στα γραφεία των τοπικών εταιριών. 
 
Γενικό Πρόγραμμα Αποστολής 
Τρίτη 30 Μαίου 
Αναχώρηση, πτήσεις Αθήνα-Στοκχόλμη Α3760  09.00-11.45 
                              ή   Αθήνα-Ζυρίχη LX1839  17.50-19.35 & Ζυρίχη-Στοκχόλμη LX1254  21.00-23.25 
 

Τετάρτη 31 Μαίου 
πρωί: μετάβαση στα γραφεία foretagarna Radmansgatan 40, 11357 Stockholm 
         παρουσιάσεις  - οικονομία και επιχειρηματικό περιβάλλον στη Σουηδία 

- εισαγόμενα είδη τροφίμων, τάσεις-προοπτικές 
- άδειες, διαδικασίες, υποχρεώσεις, κλπ. 

μεσημέρι-απόγευμα: επαφές με υπευθύνους αγορών αλυσίδων super market 
                              Β2Β συναντήσεις 
Πέμπτη 1 Ιουνίου 
Πρωί: μετάβαση στα show room της Volvo, στο Kungstradgarden 
         ατομικό πρόγραμμα Β2Β συναντήσεων με εκπροσώπους Σουηδικών εταιριών εισαγωγής και  
         διανομής τροφίμων 
 
 



 

 

Παρασκευή 2 Ιουνίου  
Αναχώρηση Στοκχόλμη-Αθήνα πτήσεις Α3761  12.40-17.15 
           ή Στοκχόλμη-Φραγκφούρτη LH803 13.15-15.25 & Φραγκφούρτη-Αθήνα LH1284 17.20-21.05 
 
Κόστος συμμετοχής 1.250€ 
Περιλαμβάνεται 
- αεροπορικό εισιτήριο (ναύλος light) 
- 3 διανυκτερεύσεις σε μονόκλινο με πρωινό στο κεντρικό ξενοδοχείο  
    Thon Partner Hotel Kungsbron 3*(Västra Järnvägsgatan 17, Norrmalm, 11164 Stockholm) 
- οργάνωση συναντήσεων Β2Β  
- δείπνο στις 1/6 
-υπηρεσίες Επιμελητηρίου 
 
σημ:  
-το αναφερόμενο κόστος συμμετοχής έχει υπολογισθεί με βάση τον διαθέσιμο ναύλο αεροπορικού 
εισιτηρίου, σε περίπτωση ακριβότερου ναύλου θα αναπροσαρμοσθεί αντίστοιχα 
-η αναχώρηση μπορεί να γίνει και από Θεσσαλονίκη 
 
Δήλωση Συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής συμπληρωμένη με 
υπογραφή και σφραγίδα το συντομότερο και μέχρι  24/3/23 στο y.patsiavos@ahk.com.gr. 
 
Με την αποστολή δήλωσης συμμετοχής η εταιρία/ο Φορέας αποδέχεται το Γενικό Κανονισμό 
Συμμετοχής σε Επιχειρηματικές Αποστολές του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου (www.german-chamber.gr). 
 
Πληροφορίες 
κ. Γιάννης Πατσιαβός, Senior Manager, τ.210 6419026, 6945234747, y.patsiavos@ahk.com.gr 
 
συν.: δήλωση συμμετοχής 
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