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Αθήνα, 7 Ααπριλίου 2015 

 

Αξιότιμοι,   

Είναι γεγονός ότι το ελληνικό επιχειρείν διανύει μια από τις πιο δύσκολες 

περιόδους του την τελευταία πενταετία. Επικρατεί μεγάλη ανασφάλεια αλλά και 

ακούμε κι ωραίες ιδέες και προτάσεις, που προέκυψαν μεσούσης της κρίσης, οι 

οποίες όμως είναι δύσκολο να εφαρμοστούν στην πράξη γιατί χρειάζονται 

ρευστότητα και μεγάλα χρηματικά ποσά καθώς κι εμπεριέχουν υψηλό ρίσκο. 

Για την τεράστια δε, προκλητική αλλά και δύσκολη για να ενταχθούν τα ελληνικά 

προϊόντα αγορά της Κίνας, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως, τι δεν 

έχουμε ακούσει, πόσα ταξίδια δεν έχουμε κάνει, πόσες φορές δεν τρέξαμε με τα 

δείγματά μας, τα λάδια μας και τα κρασιά μας κάθε φορά που μία κινεζική 

αποστολή επισκέπτεται τον όποιο φορέα κρατικό ή ιδιωτικό!  

Δεν είναι τυχαίο ότι οι ελληνικές εξαγωγές στην κινεζική αγορά, παρόλα τα 

πήγαινε-έλα, που ζούμε, ακούμε και διαβάζουμε, είναι εξαιρετικά χαμηλές, ενώ 

αντίθετα η Κίνα έχει επενδύσει κι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για περαιτέρω 

επενδύσεις στην Ελλάδα.  

Όμως, τα ελληνικά ποιοτικά αγροτικά προϊόντα πρέπει να βρουν τον δρόμο τους 

στην κινεζική αγορά και μπορούν να τον βρουν γιατί η κινεζική αγορά διψάει για 

ποιοτικά ευρωπαϊκά προϊόντα και η Ελλάδα με την ιστορία της είναι πολύ γνωστή 

στους Κινέζους που διδάσκονται για τη χώρα μας από τα νηπιακά τους κιόλας 

χρόνια. 

Ως μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας με γνώση των προβλημάτων, του εφικτού 

και του ανέφικτου αλλά και γνώση της αγοράς της Κίνας θελήσαμε να 

ερευνήσουμε, να ψαχτούμε, σε απευθείας λύσεις ώστε μία επιχείρηση να μπορέσει 

να επεκτείνει τους ορίζοντές της σε μια μεγάλη αγορά, ταχύτατα αναπτυσσόμενη  
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και επικερδή, παραμερίζοντας την αβέβαιη και ασταθή οικονομική κατάσταση, που 

επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μας. 

Για το σκοπό αυτό το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο ως αρμόδιος θεσμικός φορέας 

για την ανάπτυξη της ελληνοκινεζικής επιχειρηματικής συνεργασίας έχει θέσει υπό 

την αιγίδα του τα China Imported Food Malls (CIFM), τα πασίγνωστα δίκτυα 

λιανικής και χονδρικής πώλησης τροφίμων και ποτών, που βρίσκονται σε κεντρικές 

κινεζικές πόλεις και προσφέρονται για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις 

τροφίμων και ποτών για τη δημιουργία χαμηλού κόστους καταστημάτων υψηλής 

επισκεψιμότητας.  

Αποκτήστε λοιπόν κι εσείς το δικό σας κατάστημα στην αγορά της Λ.Δ. της Κίνας 

εντός των China Imported Food Malls σε περιοχές με μεγάλη ανάπτυξη, δεκάδες 

εκατομμύρια κατοίκους και με GDP που ξεπερνά τα 1,3 τρις δολάρια!  

Δώστε τη δυνατότητα στην επιχείρησή σας να πουλήσει στη λιανική και στη 

χονδρική απευθείας στον Κινέζο καταναλωτή τα ελληνικά προϊόντα, τρόφιμα και 

ποτά στο πλαίσιο ενός οργανωμένου για την Ελλάδα χώρου και μπείτε στον 

ανταγωνισμό και την αγορά της Κίνας, χωρίς περιττά έξοδα συμμετοχών σε εκθέσεις 

αμφιβόλων αποτελεσμάτων.  

Μιλάμε για λιανική πώληση, μικρή και μεγάλη χονδρική πώληση, τοποθέτηση των 

ελληνικών προϊόντων στο e commerce και διοχέτευσή τους σε 140 καταστήματα 

λιανικής σε όλη την Κίνα, τα οποία ανήκουν στον ίδιο Όμιλο. Μιλάμε για ελεύθερη 

πρόσβαση στη λιανική πώληση και σε δεύτερο Mall του ίδιου Ομίλου από το 2016 

χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση! 

Την εκπροσώπηση της εν λόγω δράσης και των επιχειρήσεων έχουν αναλάβει για 

την Ελλάδα και τα ελληνικά προϊόντα οι εταιρείες – μέλη του Ελληνοκινεζικού 

Επιμελητηρίου «Διέξοδος Τεχνική» και «Sinotrading & Οperations», διαμέσου των 

οποίων κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει στη δράση αυτή. 

Οι δύο εταιρείες, υπό την αιγίδα του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου, θα  
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παρέχουν στους συμμετέχοντες υποστήριξη και βοήθεια ώστε να βρουν τον 

εξαγωγικό βηματισμό τους στην αγορά της Κίνας αλλά και να υπάρξει προβολή των 

ελληνικών προϊόντων και συμμετοχών με στόχο να υπάρχει καθημερινά και αύξηση 

των πωλήσεων.   

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αγοραστικής δύναμης αυτών των εμπορικών 

κέντρων είναι ο καταγεγραμμένος αριθμός καταναλωτών την πρώτη εβδομάδα που 

ξεκίνησαν να δουλεύουν τα υπερ-σούπερ μάρκετ της λιανικής στα ισόγεια των 

κτιρίων των MALLS καθώς η μικρή και μεγάλη χονδρική θα ξεκινήσει να λειτουργεί 

μετά το καλοκαίρι με τη συμμετοχή εκατοντάδων επιχειρήσεων σε εθνικά 

περίπτερα/ χώρους πωλήσεων από την Ευρώπη και τον κόσμο. 

 Οι επισκέπτες ξεπέρασαν τα 5.000.000, σε μια μόνον εβδομάδα!!! Αριθμός 

εξαιρετικά μεγάλος και απλησίαστος για τα ελληνικά δεδομένα, απόλυτα λογικός 

όμως για μια περιοχή της Κίνας, όπου οι κάτοικοι υπολογίζονται στα 110 

εκατομμύρια.   

Πρόκειται, λοιπόν,  για μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να τοποθετηθούν τα ελληνικά 

προϊόντα στα ράφια των κινεζικών Malls και να γίνουν γνωστά στο ευρύτερο 

κινεζικό καταναλωτικό κοινό με το χαμηλότερο δυνατό οικονομικό ρίσκο, στο 

πλαίσιο μίας επένδυσης με προστιθέμενη αξία.   

Το κόστος συμμετοχής για τον κάθε συμμετέχοντα, κυμαίνεται/ενδεικτικά από τα 

800,00 έως τα 1.600,00 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τα τετραγωνικά του 

καταστήματός του. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ενοικιάσουν 

και περισσότερους από έναν χώρους. Στα προαναφερόμενα κόστη ενδεικτικά, 

συμπεριλαμβάνονται:   

• Το ενοίκιο  

• Το εργατικό δυναμικό  

• Τα κοινόχρηστα  
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• Τα κόστη αποθήκευσης  

• Η προώθηση/διαφήμιση των προϊόντων στην Κίνα   

• Η διάθεση των προϊόντων σε χονδρική και λιανική πώληση σε 140 σημεία 

στην επικράτεια της Κίνας και η συμμετοχή τους στο e-commerce.  

Συγκρίνοντας το κόστος που μπορεί να έχει ένα κοινό εκθεσιακό περίπτερο, το 

οποίο μπορεί να αγγίξει και τα 10.000 ευρώ για παρουσία λίγων ημερών και με 

αμφίβολα πρακτικά αποτελέσματα, ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι 800,00 – 

1.600,00 ευρώ το μήνα για μόνιμη διάθεση των προϊόντων του σε σημεία λιανικής 

και χονδρικής πωλήσης είναι μια εξαιρετικά επωφελής πρόταση και μια μεγάλη 

ευκαιρία, που δεν επιτρέπεται να πάει χαμένη.   

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι η «Διέξοδος Τεχνική» και η 

«Sinotrading & Οperations» καθώς και ο κ. Jay Zhang, Deputy Director της CIFM και 

επίσημος συνεργάτης/διαμεσολαβητής (agent) των «Διέξοδος Τεχνική» και 

«Sinotrading & Οperations», δεσμεύονται ότι από τη στιγμή που κάποιος δηλώσει 

συμμετοχή στη δράση αυτή, θα του παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια και  

καθοδήγηση, όπως επίσης και όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία σε σχέση με την 

εξαγωγική διαδικασία.   

Την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 

εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου αυτού project της China Imported Food 

Malls (CIFM), από τον κ. Jay Zhang, Deputy Director της CIFM και από τις εταιρίες 

εκπροσώπους της, για την Ελλάδα και τα ελληνικά προϊόντα. Για όσους δεν 

κατάφεραν να παραβρεθούν ή δεν γνώριζαν για την εκδήλωση αυτή, 

επισυνάπτουμε σε αυτό το email το ψηφιακό υλικό της παρουσίασης.   

Είναι πολλές οι ελληνικές εταιρίες, οι οποίες έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον 

τους να συμμετάσχουν στη φιλόδοξη αυτή δράση. 
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Εξαιτίας, όμως, της περιορισμένης  διαθεσιμότητας θέσεων και χρόνου αλλά και 

του γεγονότος ότι αποτελεί μία ομαδική προσπάθεια της Ελλάδας και τα κόστη 

εξαρτώνται από τον αριθμό των καταστημάτων που θα κρατηθούν,  

παρακαλείστε, εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε ή να λάβετε περισσότερες 

πληροφορίες, να έρθετε το συντομότερο δυνατόν σε άμεση επικοινωνία μαζί μας 

ώστε να έχετε την απαραίτητη ενημέρωση και καθοδήγηση σχετικά με τη δράση 

αυτή.   

  

Με εκτίμηση,   

Τσεμπερά Σοφία  

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας  

 

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ  EMAIL  

Kωνσταντίνος Κορνιωτάκης, «Διέξοδος 

Τεχνική» CEO   6948244211  info@diexodos-techniki.gr  

Σοφία Τσεμπερά, Υπεύθυνη Δημοσίων 

Σχέσεων και Επικοινωνίας «Διέξοδος 

Τεχνική» 
6948968486  stsempera@gmail.com   

Σταματίνα Μάρκου, Υπεύιθυνη  
Γραφείου Τύπου και Δημοσίων  
Σχέσεων Ελληνοκινεζικού  
Επιμελητηρίου  

6932900255  stamatinamarkou@yahoo.gr   


