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Το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο εδώ και πάνω από 85 χρόνια προωθεί την 
ανάπτυξη και διεύρυνση των εµπορικών και 
επιχειρηµατικών σχέσεων µεταξύ Ελλάδος και Γερµανίας 
µέσα από ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων. 

 

Υπό την ονοµασία DEinternational τα περίπου 120 διµερή 

γερµανικά Επιµελητήρια του εξωτερικού προσφέρουν σε 

80 χώρες παγκοσµίως εναρµονισµένες υπηρεσίες που 

ανταποκρίνονται σε κοινά υψηλά standards.  

Οι σηµαντικότερες υπηρεσίες µας περιλαµβάνουν:  

• Αντιπροσώπευση γερµανικών εκθέσεων 

• Μελέτες αγοράς, κλαδικές µελέτες 

• Μεσολάβηση εταιρικών συνεργασιών 

• Αναζήτηση εµπορικών διευθύνσεων 

• Νοµικά και φορολογικά θέµατα 

• Είσπραξη απαιτήσεων 

• Επιστροφή ΦΠΑ 

• Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας – Περιβάλλον 

• ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων κτλ. 

• Ανεύρεση εργασίας 

• Μεταφράσεις 

 
Το Επιµελητήριο είναι ο επίσηµος αντιπρόσωπος των 
σηµαντικότερων Γερµανικών Εκθεσιακών Οργανισµών:  
 

• του Αννοβέρου    
 Deutsche Messe AG   
 

• του Βερολίνου 
 Messe Berlin GmbH        

 

• της Κολωνίας    
Koelnmesse GmbH       

 

• του Μονάχου              
 Messe München GmbH    
 

• της Νυρεµβέργης: Spielwarenmesse eG 
    International Toy Fair Nürnberg 

 

• του Solar Promotion GmbH 
 
 
και συνεργάζεται µε τους Εκθεσιακούς Οργανισµούς: 
 

• της Στουτγάρδης 
 Messe Stuttgart 
 

• του Αµβούργου 
 Messe Hamburg  
 

• της IGEDO Company 
GmbH & Co.KG  

 

• της Reed Exhibitions 
 

• της HESS GmbH 
 

 

 

 

 

Υποστηρίζουµε τα µέλη µας στην πραγµατοποίηση 
των επιχειρηµατικών τους στόχων.  

Στα πλαίσια της υλοποίησης των σκοπών µας, όπως 
ορίζονται από το καταστατικό, παρέχουµε στα µέλη 
µας:  

• συµβουλευτικές υπηρεσίες (νοµικές, φορολογικές, 
οικονοµικές) 

• πληροφόρηση για τα εισερχόµενα αιτήµατα 
εµπορικών συνεργασιών 

• δυνατότητα αναζήτησης εµπορικών εταίρων 

• δυνατότητα ενηµέρωσης των άλλων µελών για τα 
προϊόντα και τις ειδικές προσφορές τους 

• υποστήριξη κατά την οργάνωση εκδηλώσεων, 
συνεδρίων κτλ.  

• διεκπεραίωση της επιστροφής ΦΠΑ από όλες τις 
χώρες της Ευρώπης µέσω της συνεργασίας µε 
άλλα διµερή γερµανικά Επιµελητήρια 

• δωρεάν προβολή στο τριµηνιαίο ηλεκτρονικό 
περιοδικό Analysen µέσω δελτίων τύπου, που 
διαβάζονται και στην ιστοσελίδα µας www.german-
chamber.gr 

• προβολή µέσω διαφηµιστικών καταχωρήσεων στο 
ηλεκτρονικό περιοδικό Analysen, στον Κατάλογο 
Γερµανικών Εκθέσεων και στον Ετήσιο Οδηγό 
Μελών 

• προβολή και διαφήµιση µε banner στην ιστοσελίδα 
του Επιµελητηρίου: www.german-chamber.gr σε 
πολύ ειδικές τιµές 

• προβολή στη µηχανή αναζήτησης δικηγόρων και 
φορολογικών συµβούλων στην ιστοσελίδα του 
Επιµελητηρίου σε πολύ ειδικές τιµές 

• ενηµέρωση για στελέχη που αναζητούν εργασία 
(Job Report) 

• κατασκευή και µετάφραση ιστοσελίδων 
 
Τα µέλη µας λαµβάνουν προσκλήσεις: 

 

• για το Ετήσιο Πρωτοχρονιάτικο ∆είπνο της Αθήνας 

• για την Ετήσια Πρωτοχρονιάτικη ∆εξίωση της  
    Θεσσαλονίκης 

• για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών 

• για τις έκτακτες εκδηλώσεις  

• για τις ηµερίδες, συνέδρια και σεµινάρια που 
διοργανώνει το Επιµελητήριο 

 
Τα µέλη µας λαµβάνουν  

• τον Ετήσιο Οδηγό Μελών (στον οποίο 
συγκαταλέγονται) 

• ηλεκτρονικά το περιοδικό Analysen 

• τον Ετήσιο Οδηγό ∆ιεθνών Γερµανικών Εκθέσεων 

• την Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 
 

Το κόστος για τις υπηρεσίες µας διαφοροποιείται 
ανάλογα µε την περίπτωση  

Για τις εταιρείες-µέλη του Επιµελητηρίου γίνονται 
ειδικές προσφορές. 

Η συνεργασία του παγκόσµιου δικτύου των διµερών 
γερµανικών Επιµελητηρίων παρέχει τη δυνατότητα 
παράλληλης υλοποίησης διεθνών Projects σε 
περισσότερες χώρες µε την υποστήριξη των ικανών 
και δίγλωσσων συνεργατών µας. 
 


