
 

 

 

 

 
Η Ελληνο-Αμερικανική Επιχειρηματική Πρωτοβουλία (ΑΗΕΙ), με την υποστήριξη του Ελληνο-Αμερικανικού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου, είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει το νέο δικτυακό τόπο 
http://ahei.amcham.gr . 

 
Ο νέος δικτυακός τόπος της ΑΗΕΙ δρα ως πληροφοριακή πλατφόρμα υποστηρίζοντας ενεργά όλες τις 
εξαγωγικές προσπάθειες των Ελλήνων επιχειρηματιών  προς την αγορά των ΗΠΑ. Ο στόχος αυτού του νέου 
δικτυακού τόπου είναι να προσφέρει όλες τις απαραίτητες κατευθύνσεις και πληροφορίες για την 
διευκόλυνση κάθε νέας επιχειρηματικής ενέργειας προς τις ΗΠΑ.  

 
Ο νέος δικτυακός τόπος της Ελληνο-Αμερικανικής Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας σας παρέχει αρχικά 

– Πληροφορίες για συνδυαστική ενημέρωση για εμπορικά θέματα για την Ελληνική αγορά 
αλλά και την αγορά των ΗΠΑ, μέσω άρθρων και διαφόρων στοιχείων που αφορούν την 
επιχειρηματικότητα ανά τομέα/προϊόν. 

– Διασύνδεση με το τμήμα FDA της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για 
νέους κανονισμούς  

– Διασύνδεση με το τμήμα Customs & Border Protection (CBP) της Πρεσβείας των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής για θέματα εκτελωνισμού 

– Δυνατότητα εταιρικής προβολής μέσω ηλεκτρονικού διαφημιστικού υλικού  
– Μέσω του δικτύου αλλά και συνεργάτες του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού 

Επιμελητηρίου μπορούμε να δώσουμε υποστηρικτικές κατευθύνσεις στην εξαγωγική σας 
δραστηριότητα προς τις ΗΠΑ.  

– Πληροφορίες για διάφορα χρηματοδοτικά και άλλα υποστηρικτικά προγράμματα για 
εξωστρεφείς δράσεις   

 
Ο νέος δικτυακός τόπος έχει σκοπό να εξυπηρετήσει και το δικό σας έργο προς τα μέλη-επιχειρήσεις που 
εκπροσωπεί ο φορέας σας. Έπειτα από το profile που είχατε στείλει προς ημερών θα σας παρακαλούσα να 
μας στείλετε και τις παρακάτω πληροφορίες 

– Πρόγραμμα δράσεων του φορέα σας (εκδηλώσεις, επιχειρηματικές αποστολές, εκθέσεις 
κτλ.) 

– Παράθεση αναγκών των μελών σε θέματα εξαγωγών προς τις ΗΠΑ (networking, προβολή 
προϊόντων/υπηρεσιών, κτλ.) 

 
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τις παραπάνω υπηρεσίες μπορούν να απευθυνθούν στο Ελληνο Αμερικανικό 
Επιμελητήριο μέχρι την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011 αποστέλνοντας: 

– Profile εταιρών-μελών σας που ενδιαφέρονται να διαφημιστούν συμπεριλαμβανομένου 
προωθητικού υλικού (περιγραφή, χαρακτηριστικά, φωτογραφικό υλικό) για τα 
προϊόντα/υπηρεσίες  
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