
                             
 
 
 

                                                                                      
 

 
Αγαπθτζ κφριε πρόεδρε, 
 

Ο μεγαλυτεροσ εκκεςιακόσ οργανιςμόσ CNR Σουρκίασ, το Ελλθνοτουρκικό Εμπορικό 
& Βιομθχανικο Επιμελθτιριο (ΕΣΕΕ) και το Ελλθνοβουλγαρικό & Βιομθχανικο 
Εμπορικό Επιμελθτιριο (ΕΒΕΒΕ), ζχουμε τθν τιμι και τθν χαρά να ςασ 
ενθμερώςουμε για τθν Ραναφρικανικι Ζκκεςθ Εμπορίου και Επενδφςεων (Pan 
African Trade and Investment Expo), που κα πραγματοποιθκεί ςτθν Addis Abeba, 
τθν πρωτεφουςα τθσ Αικιοπίασ από  19-22 Μαρτίου 2020. 

 
Τθν τελευταία δεκαετία θ Αφρικι ζχει γίνει το ανερχόμενο αςτζρι τθσ παγκόςμιασ 
οικονομίασ με αυξανόμενο αρικμό επενδφςεων, κακωσ και αυξανομενο αρικμο 
ειςαγωγων. 
 
Η Ραναφρικανικι Εμπορικι και Επενδυτικι Ζκκεςθ (Pan African Trade and 
Investment Expo) διοργανώνεται με ςτόχο τθν αυξθςθ των εμπορικών ςχζςεων 
μεταξφ των Aφρικανικών χωρών με τισ αναπτυγμζνεσ χώρεσ του κόςμου για τθν 
αφξθςθ του όγκου εγχώριου εμπορίου τθσ Αφρικισ με ςτόχο τα 350 διςεκατομμφρια 
δολάρια. 
 
Η CNR, θ μεγαλφτερθ εταιρεία διοργάνωςθσ εκκζςεων ςτθν Τουρκία, ζνωςε τισ 
δυνάμεισ τθσ με το Ραναφρικανικό Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο PACCI, 
τα Εμπορικά Επιμελθτιρια ECCSA τθσ Αικιοπίασ και τθν WWTI (UK) Plc. για να 
οργανώςουν τθν Παναφρικανικι Ζκκεςθ Εμπορίου και Επενδφςεων, ωσ Παγκόςμια 
Εμπορικι Ζκκεςθ (Pan African Trade and Investment Expo).  
 
 
Η Ραναφρικανικι Εμπορικι και Επενδυτικι ζκκεςθ προςφζρει ζνα ευρφ φάςμα 
ευκαιριών για τθν είςοδο των Ευρωπαικων επιχειριςεων ςτισ χωρεσ τθσ Αφρικθσ. 
 
Η ζκκεςθ αναμζνεται να φιλοξενιςει 25 περίπτερα χωρών, 600 εκκζτεσ από 80 
χώρεσ και αναμενεται να τθν επιςκευκουν  90.000 επαγγελματίεσ αγοραςτζσ. 
  
 
 
 
 



 
Οι κφριοι τομείσ των προϊόντων που κα παρουςιαςτοφν ςτθν  Ραναφρικανικι 
Ζκκεςθ Εμπορίου και Επενδφςεων είναι:    
 

• Κλάδοσ καταςκευών: Τεχνικεσ & Οικοδομικεσ Εταιριεσ Μθχανιματα 
οδοποιίασ, Χθμικά προϊόντα, Ανελκυςτιρεσ, Μεταλλικζσ καταςκευεσ, 
Κεραμικά, Μάρμαρα, Συςτθματα Αλουμινιου, Φωτιςμόσ και θλεκτρικζσ 
ςυςκευζσ, PVC & ςωλινεσ, Γεννιτριεσ  και  λοιπά προϊόντα που αφοροφν 
τθν οικοδομικι δραςτθριότθτα. 

 
• Γεωργικόσ κλάδοσ: Σπόροι, Χθμικά, Λιπάςματα, Μθχανιματα & Εξοπλιςμόσ, 

Συςτιματα αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ γεωργικών προϊόντων κ.λ.π.. 
 

• Κλάδοσ τροφίμων και ποτών: Μθχανθματα Συςκευαςιασ, Μθχανθματα 
Επεξεργαςιασ Τροφιμων, Πςπρια, Ρροϊόντα  ηαχαροπλαςτικισ, Δθμθτριακά, 
Φυτικά λίπθ & Ζλαια κ.λ.π. 

 
• Είδθ ςπιτιοφ, κουηίνασ & Ξενοδοχειων. 

 
Α) Βιομθχανικόσ Εξοπλιςμόσ Ξενοδοχείων & Εςτιατορίων  

 
Β) Οικιακόσ Εξοπλιςμόσ & Αξεςουάρ, Ρλαςτικά και ανοξείδωτα είδθ 
κουηίνασ, Οικιακζσ Συςκευζσ & Ηλεκτρονικά Είδθ, Υφάςματα εςωτερικών 
χώρων: Κουρτίνεσ, Υφάςματα  Επιπλώςεων, Ταπετςαρίεσ, Λευκά είδθ,  Χαλιά 
& Επενδφςεισ δαπζδων, Ρροϊόντα Μπάνιου κλπ.  
 
 
 
Γ) Ζπιπλα, πρώτεσ φλεσ επίπλων και αξεςουάρ  
 

 Εταιριεσ Logistic – υςτθματα Αποκθκευςθσ. 
 

• Ροφχα και υποδιματα:  Ανδρικα, Γυναικεια, Ραιδικά.  
        

 Κλαδοσ Ιατρικων & Φαρμακευτικων  Προιοντων. 
 

• υςτθματα Αςφαλειασ, Πυροςβεςθσ κ.λ.π. 
 

 
 
 
 
 
 
Με τα 35 χρόνια εμπειρίασ τθσ CNR ςε ςυνδυαςμό με τθν εμπειρία των 
Επιμελθτθρίων  ETEE & EBEE, και τισ μεγάλεσ δυνατότθτεσ απορρόφθςθσ  προϊόντων  
ςτθν Αφρικι, θ ζκκεςθ αναμζνεται να ζχει μεγάλθ επιτυχία για όλεσ τισ 
ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ, τουσ διμουσ, περιφζρειεσ και τουσ οργανιςμοφσ δθμόςιου 
και ιδιωτικοφ τομζα.  
 

 



Παναφρικανικό forum 
 

 
Το Αικιοπικό Υπουργείο Εμπορίου και Βιομθχανίασ κα προςκαλζςει 
Ρρωκυπουργοφσ,  Υπουργοφσ και  Επιχειρθματίεσ από όλεσ τισ Αφρικανικζσ  χώρεσ 
για να ςυηθτιςουν τισ κοινζσ ςτρατθγικζσ προσ τθν ενίςχυςθ του Αφρικανικοφ 
εμπορίου.  
Οι ανωτερω ομιλθτεσ, κατά τθ διαρκεια του Forum κα απαντουν ςε ερωτθςεισ του 
κοινου. 
 
 

ΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑ ΕΣΕΕ & ΕΒΕΒΕ, ΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ Ε 
ΝΕΕ ΑΓΟΡΕ! 

 
Τα Επιμελθτιρια ΕΣΕΕ & ΕΒΕΕ, ςασ καλοφν να ςυμμετζχετε ωσ Εκκζτθσ ςτθ 
μεγαλφτερθ Ραναφρικανικι Ζκκεςθ Επενδφςεων και Εμπορίου (Pan African Trade 
and Investment Expo), που κα πραγματοποιθκεί ςτθν Addis Abeba, τθν πρωτεφουςα 
τθσ Αικιοπίασ από  19-22 Μαρτίου 2020. 
 
 

ΓΙΝΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΩΡΑ!!!! 
 

Εάν ενδιαφζρεςτε να είςτε εκκζτθσ ςτθν παραπάνω ζκκεςθ, παρακαλοφμε να 
επικοινωνιςετε με τθν κ. Διονυςία Κατςανοφλθ ςτο τθλ. 2117000264-7 και τα email 
fairs@etee.gr και visitors@etee.gr για πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τιμοκατάλογο, 
ενθμερωτικά φυλλάδια και διάγραμμα του χώρου τθσ ζκκεςθσ.  

 
Οι εταιριεσ οι οποιεσ θα δηλωςουν ςυμμετοχη εωσ 30 
επτεμβριου 2019, θα τυχουν εκπτωςησ 10% επι τησ τιμησ του 
επιςημου τιμοκαταλογου μασ. 
 
   
 

                                                                                         Για το ΕΤΕΕ και ΕΒΕΒΕ,  
 

                                                                                         Ραναγιώτθσ Κουτςικοσ 
Ρρόεδροσ Δ.Σ.   

 

 
 

 
 

mailto:fairs@etee.gr
mailto:visitors@etee.gr

