
Ημέρες επιχειρηματικότητας  για την Ελλάδα στο Παρίσι
16 Οκτωβρίου 2014 
Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος

Με την υποστήριξη :
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Ubifrance

UBIFRANCE, ο γαλλικός οργανισμός για τη διεθνή ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αποτελεί δημόσιο βιομηχανικό και εμπορικό

φορέα ο οποίος βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, του εκάστοτε Υπουργού Εξωτερικού

Εμπορίου και της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου της Γαλλίας. Η UBIFRANCE διαθέτει ένα δικό της δίκτυο 1.400

συνεργατών στον κόσμο οι οποίοι έχουν ως κύριο στόχο να συνδράμουν τις γαλλικές μικρομεσαίες και ενδιάμεσου μεγέθους

επιχειρήσεις κατά την εξαγωγική δραστηριότητα.

Στη Γαλλία:

• Εξειδικευμένες ομάδες : ειδικοί ανά τομέα δραστηριότητας, ειδικοί σε νομικά θέματα, σε θέματα διεθνούς εθελοντικής

απασχόλησης (VIE), ...

• 6 ενδοπεριφερειακές διευθύνσεις UBIFRANCE (30 συνεργάτες στις περιφέρειες), σε όλη τη γαλλική επικράτεια: Συνεργάτες

των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, συμβάλλουν στην κινητοποίηση των γαλλικών επιχειρήσεων που

διαθέτουν εξαγωγικό προσανατολισμό.

• Οι υπεύθυνοι διεθνούς επιχειρηματικότητας που υπάγονται στις περιφερειακές διευθύνσεις της BPIFRANCE . Παρέχουν

διαρκείς συμβουλές και υπηρεσίες, σε μικρομεσαίες και ενδιάμεσου μεγέθους γαλλικές επιχειρήσεις που σημειώνουν

ανάπτυξη, ώστε να κατακτήσουν νέες αγορές, να αναπτύξουν δίκτυα διανομής ή να ιδρύσουν θυγατρική σε νέες χώρες.

Στο εξωτερικό:

• 80 Εμπορικά Τμήματα -UBIFRANCE με παρουσία σε 70 χώρες τα οποία είναι και αυτά οργανωμένα ανά τομέα

δραστηριότητας. Πρόκειται για τη «θύρα εισόδου» των μικρομεσαίων γαλλικών επιχειρήσεων στις αντίστοιχες αγορές. Η

σύνδεση μεταξύ των διαφόρων Τμημάτων καθιστά δυνατή τη βέλτιστη διερεύνηση μεταξύ χωρών της ίδιας γεωγραφικής

περιοχής.

Η UBIFRANCE βασίζεται σε συνεργάτες στις χώρες όπου δεν έχει άμεση παρουσία.

© 2014 – Ubifrance
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Οι στόχοι της ημερίδας επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα

� Οι συναντήσεις με στόχο την πρόσβαση τις αγορές, καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών και 

παρατηρήσεων για την οικονομική πραγματικότητα, προτείνοντας στις γαλλικές επιχειρήσεις συγκεκριμένα θέματα: 

ευκαιρίες, συμβουλές, δράσεις στην ελληνική αγορά

� Προώθηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται σε αυτή την αγορά και σε κάθε τομέα δραστηριότητας: Γεωργία 

και βιομηχανία τροφίμων, Υποδομές, Μεταφορές, Βιομηχανίες, Μόδα, Κατοικία, Υγεία, Τουρισμός, Αναψυχή, Νέες 

τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες

� Ανάπτυξη στενότερων επαφών μεταξύ γαλλικών συμμετεχουσών επιχειρήσεων και δημόσιων όπως και μεγάλων 

ιδιωτικών φορέων  στην Ελλάδα

� Διερεύνηση ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ γαλλικών και ελληνικών επιχειρήσεων 

© 2014 – Ubifrance

Συνδυασμός οικονομικών αναλύσεων και εισηγήσεων επιχειρήσεων

παρουσιάζοντας μία πλήρη και αποτελεσματική εικόνα της δυναμικής των συγκεκριμένων αγορών.
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Οι συμμετέχοντες

� Γάλλοι επαγγελματίες όλων των τομέων, με εξαγωγική ικανότητα:

• Το σύνολο των πελατών της UBIFRANCE οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε σεμινάρια, fora, εκθέσεις,  ομαδικές 

επιχειρηματικές αποστολές και συναντήσεις, κλπ. 

• Οι πελάτες οι οποίοι έχουν αποκτήσεις εκδόσεις ή άλλα προϊόντα της UBIFRANCE

• Οι συνεργάτες όπως ΕΒΕ, Σύνδεσμοι, κλπ.

• Προφίλ επαφών: Διευθυντές επιχειρήσεων, Υπεύθυνοι εξαγωγών, Σύμβουλοι

� Εκπρόσωποι ελληνικών φορέων

� Σημαίνοντες ιδιωτικοί φορείς της ελληνικής αγοράς

© 2014 – Ubifrance
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Ενδεικτικό πρόγραμμα
08:30 Υποδοχή των συμμετεχόντων

09:00 Έναρξη των εργασιών από την UBIFRANCE

09:10 Παρεμβάσεις φορέων ενώπιον του συνόλου του ακροατηρίου

10:30 Παράλληλα εργαστήρια-συζητήσεις ανά τομέα: παρουσίαση εμπειριών

Προϊόντα και Εξοπλισμός για τη Γεωργία και την Αγροτική βιομηχανία, 

Υποδομές/Μεταφορές/Βιομηχανίες,

Μόδα/Κατοικία/Τουρισμός/Υγεία, 

Νέες τεχνολογίες/Καινοτομίες/Υπηρεσίες

13:10 Γεύμα προσφορά των χορηγών της εκδήλωσης

14h30 Ατομικές συναντήσεις με τους ειδικούς της ελληνικής αγοράς:

• Ιδιωτικές επιχειρήσεις

• Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί

© 2014 – Ubifrance
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Προβολή και Επικοινωνία

� Ενημερωτικό έντυπο προώθησης της εκδήλωσης

� Στοχευμένο E-mailing σε πάνω από 4.000 επαφές στη Γαλλία

� Ανάρτηση του ενημερωτικού εντύπου στο web site, που προορίζεται στους γάλλους επαγγελματίες,

www.ubifrance.fr (1,6 εκατομμύρια επισκέπτες/χρόνο, επισκέψεις σε πάνω από 6 εκατομμύρια σελίδες)

� Τοπική προβολή της εκδήλωσής μας (www.ubifrance.com/gr, μέσω των τοπικών μας συνεργατών – επιχειρηματικές 

οργανώσεις/ ΕΒΕ, κλπ.)

� Προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn – Groupe Ubifrance/22 117 μέλη, Blog export)

� Δελτίο τύπου

� Απολογισμός των επιχειρηματικών ημερών για την Ελλάδα που αναρτάται στα παραπάνω web sites όπως και στο 

site της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα

© 2014 – Ubifrance
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UBIFRANCE Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ

Tél :+30 210 339 1140 - Fax : +30 210 339 1159

E-mail : athenes@ubifrance.fr

Το παρόν έγγραφο αποτελεί δημιουργία του Εμπορικού Τμήματος -Ubifrance Νοτιοανατολικής Ευρώπης

© 2014 – Ubifrance

Κάθε αναπαραγωγή ή παρουσίαση ή προβολή ολική ή μερική, με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, γραπτό ή ηλεκτρονικό, χωρίς τη γραπτή και ρητή συγκατάθεση της UBIFRANCE, 

απαγορεύεται και αποτελεί πλημμέλημα πλαστογραφίας το οποίο τιμωρείται από τα άρθρα L. 335-2 et L. 335-3 του κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αποποίηση ευθύνης:

Η UBIFRANCE δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι υπεύθυνη για τη χρήση ή την ερμηνεία της πληροφορίας που εμπεριέχεται σε αυτό τα έγγραφο που έχει στόχο 

διαφορετικό από το δικό της, δηλαδή την πληροφόρηση και όχι την παροχή εξατομικευμένων συμβουλών. 

Τα στοιχεία (ονομασίες οργανισμών, διευθύνσεις, τηλέφωνα, φαξ και ηλεκτρονικές διευθύνσεις) που αναφέρονται όπως και οι πληροφορίες και τα δεδομένα που 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την έκδοση έχουν τύχει της καλύτερης δυνατής διασταύρωσης. Εντούτοις, η UBIFRANCE δεν είναι υπεύθυνη σε καμία περίπτωση για 

ενδεχόμενες αλλαγές.

Το παρόν δημοσιεύεται και διανέμεται από το βιβλιοπωλεία διεθνούς εμπορίου

77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS - Tél. : +33(0)1 40 73 34 60 - Fax : +33(0)1 40 73 38 98 

Web site: www.ubifrance.fr

Προϊόν που έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης απόδοσης με την πιστοποίηση της BVC ISO 9001 : 2008

Η UBIFRANCE προτείνει τέσσερις ολοκληρωµένες οµάδες προϊόντων και υπηρεσιών προκειµένου να βοηθήσει τις γαλλικές 
επιχειρήσεις να εντοπίσουν ευκαιρίες στις ξένες αγορές και να συγκεκριµενοποιήσουν τα σχέδια ανάπτυξής τους διεθνώς. 

• Παροχή συµβουλών: 
Απόκτηση σωστής πληροφόρησης για τις ξένες αγορές και παροχή στοχευµένων συµβουλών των ειδικών της 
UBIFRANCE.

• Πραγµατοποίηση επαφών: 
Επαγγελµατικές ατοµικές επαφές και εκατοντάδες δράσεις προώθησης ανά τον κόσµο.

• Επικοινωνία: 
Επικοινωνία προς τις ξένες αγορές, της γαλλικής επιχείρησης, των προϊόντων της και της δραστηριότητάς της  στο 
εξωτερικό.

• Πρόγραµµα διεθνούς εθελοντικής απασχόλησης (VIE) : 
Για τη βελτιστοποίηση των ανθρωπίνων πόρων της γαλλικής επιχείρησης στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα µας: www.ubifrance.fr


