
 

 

To Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων 
«Enterprise Europe Network», σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας 
ΑΕ – ΑΝΚΟ (Κοζάνη), επίσης μέλος του δικτύου, σας ενημερώνουν για πρόσφατες 
δημοσιεύσεις επιχειρηματικών συνεργασιών.  Επικοινωνήστε μαζί μας για τα πλήρη 
στοιχεία των παρακάτω καταχωρήσεων. 
Εάν εσείς επιθυμείτε να καταχωρήσετε δικό σας προφίλ – να βρείτε επιχειρηματικούς 
εταίρους και να αναπτύξετε επιχειρηματικές συνεργασίες με άλλες εταιρείες ή 
οργανισμούς διεθνώς, αλλά και να προωθήσετε τα προϊόντα σας στο εξωτερικό μπορείτε 
να συμπληρώσετε τo BCD ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και να μας τo 
αποστείλετε ηλεκτρονικά ή να επικοινωνήσετε μαζί μας.  Περισσότερες πληροφορίες 
υπάρχουν στο BCD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 
 

Αριθμός Προφίλ Σύντομη περιγραφή 

20101230002 Παραγωγός κρασιού από τη Νότια Ιταλία αναζητά εμπορική 
συνεργασία για τα πρϊόντα του (κόκκινος - λευκός οίνος). 

20101229111 
Ιταλική εταιρεία που παράγει βιολογικό κρασί, εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο και λαχανικά διατηρημένα σε λάδι αναζητά εμπορικούς 
μεσάζοντες σε χώρες του εξωτερικού. 

20101229070 

Γάλλος εισαγωγέας προϊόντων διατροφής για σουπερ μαρκετ αναζητά 
προμηθευτές κατεψυγμένων και μη παστεριωμένων χυμών φρούτων, 
καθώς και προμηθευτές μπαχαρικών. Προσφέρει εμπορικές υπηρεσίες 
και υπηρεσίες logistics σε παραγωγούς που ενδιαφέρονται να 
διανέμουν τα προϊόντα τους στη γαλλική αγορά. 

20101223022 

Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή ηλιακών κυψελών Φ/Β 
αναζητά εμπορικές συνεργασίες. Η εταιρία ενδιαφέρεται επίσης για 
κοινή συμφωνία παραγωγής ηλιακών Φ/Β κυττάρων σε άλλες χώρες 
της ΕΕ. 
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20101221027 
Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για τη γεωργία, ιδίως για τη συλλογή ελιών, φιστικιών και 
αμυγδάλων, αναζητά εμπορικούς εταίρους. 

20101217027 Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή νυφικών αναζητά 
εμπορικούς μεσάζοντες. 

20100127038 Γερμανική εταιρεία παραγωγής συστημάτων θέρμανσης αναζητά 
εκπροσώπους διανομείς των προϊόντων της ανά την Ευρώπη. 

20110208027 

Παγκόσμιας εμβέλειας εταιρεία logistics από τη βόρεια Γερμανία 
αναζητά εμπορικούς εταίρους και επιχειρήσεις για συμφωνίες 
διανομών στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. 

20101012031 

Γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή διαιτητικών 
συμπληρωμάτων διατροφής καθώς και   συμπληρωμάτων διατροφής, 
αναζητά διανομείς (κατά προτίμηση εμπορικούς μεσάζοντες) για το 
φάσμα των καινοτόμων οργανικών τσαγιών  και / ή για τα συστατικά 
τροφίμων (φυσικό άρωμα σκόρδου). 

20100322041 

Ουγγρική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή μεταλλικών 
κατασκευών, όπως τους ηλιακούς δέκτες κυττάρων και των 
ρυμουλκούμενων αναζητά εμπορικούς μεσάζοντες. Η εταιρεία 
προσφέρει υπηρεσίες παραγωγής σε εταίρους που επιθυμούν να 
αναθέσουν σε τρίτους μέρος των εργασιών. 

 
 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Ομονοίας 50, 653 02 Καβάλα, Τηλ: 2510-833964, εσωτ 2, 5 Fax: 2510-835946  

E-mail: info@chamberofkavala.gr http:// www.chamberofkavala.gr , www.kcci.gr  
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 
(Competitiveness and Innovation Programme 2007-2013) 

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the use 
which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those of the author and do not 
necessarily reflect the policies of the European Commission. 
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