Η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση του Ε.Φ.Ε.
Το Ελληνο Φινλανδικό Επιμελητήριο πραγματοποίησε Χριστουγεννιάτικο
κάλεσμα όλων των μελών και των φίλων του σε μια συνάντηση – αναθέρμανση
των μεταξύ τους σχέσεων. Στη συνάντηση αυτή είχαν την ευκαιρία να
ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες για την για τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου
και για αυτές που θα ακολουθήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ledra Marriot.
Χαιρετισμός απεύθυναν ο Πρόεδρος Γεώρ. Λιβάνιος, η κα. Δημούδη και ο κ.
Πρόεδρος του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος,
όπου και διατέθηκε μέρος των εισπράξεων στο Χαμόγελο του παιδιού.
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρείες : Ledra Marriott, Brown Forman
με την vodka «Finlandia», η εταιρεία Econord Consulting, η Gold Events, BNS
Yachting, τα Holmes Place Spa, δώρα κληρώθηκαν από τις εταιρείες BNS
Yachting και Holmes Place Spa, τους ευχαριστούμε.
Το FinnCham και οι νέες ευκαιρίες
Οι διεθνείς εξελίξεις, οι ανακατατάξεις και ειδικότερα στη χώρα μας, ήταν
φυσικό να δημιουργήσουν νέα δεδομένα συνεπώς η προσαρμογή μας στη νέα
πραγματικότητα είναι επιβεβλημένη. Η συγκυρία όμως αυτή δημιούργησε και
θετικές εξελίξεις, όπως είναι και η δημιουργία από το Κεντρικό Επιμελητήριο
της Φινλανδίας ενός φορέα διμερών Φινλανδικών Επιμελητηρίων, το
FINNCHAM.
Το FINNCHAM δίνει την δυνατότητα συνεργασίας με τα Επιμελητήρια της
Φινλανδίας αλλά και των Φινλανδικών διμερών Επιμελητηρίων μεταξύ τους,
ανοίγοντας νέους ορίζοντες ευκαιριών συνεργασίας όχι μόνο στη Ελλάδα και
την Φινλανδία αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
Το Ελληνο Φινλανδικό Επιμελητήριο αξιοποιώντας αυτό το γεγονός, καλεί τα
μέλη του αλλά και όσους επιχειρηματίες ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν
μαζί μας, γιατί πολύ σύντομα θα πραγματοποιηθούν επαφές με μέλη των
Φινλανδικών Επιμελητηρίων και του FinnCham με σκοπό την ενημέρωση τους
σχετικά με την συνεργασία τους με Φινλανδικές εταιρείες.
Από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας μπορείτε να ενημερωθείτε
σχετικά – www.fhcc.gr ή από το www.finncham.fi.

Δίκτυο FinnCham
«Η διεθνοποίηση των φινλανδικών εταιρειών απαιτεί συνεχή εργασία.
Ειδικά η διεθνοποίηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να
υποστηρίζεται από όλα τα μέσα. Το δίκτυο FinnCham προσφέρει έναν
εξαιρετικό δίαυλο για το έργο αυτό.»
Alexander Stubb, Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωτερικού Εμπορίου της Φινλανδίας.
Το παγκόσμιο δίκτυο FinnCham συγκεντρώνει τις επαγγελματικές ενώσεις,
εμπορικά επιμελητήρια και συντεχνίες, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η
διεθνοποίηση και προώθηση των εξαγωγών και προσπαθειών των
φινλανδικών εταιρειών. Το δίκτυο φτάνει από την Κίνα στην Κορέα, την
Αφρική στην Αργεντινή και την Αμερική. Θεσπίζει τις επαφές μεταξύ
φινλανδικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται εκτός της χώρας και
φινλανδικών εταιρειών που πηγαίνουν στο εξωτερικό, ανοίγει τις πόρτες, και
ενισχύει τις οικονομικές σχέσεις με διάφορες χώρες.
Μέσω του δικτύου FinnCham έχει δημιουργηθεί μια ισχυρή εικόνα της
Φινλανδίας σε όλο τον κόσμο και δημιουργούνται επιχειρηματικές επαφές στις
χώρες-στόχους. Το δίκτυο χρησιμεύει επίσης ως γέφυρα από τον υπόλοιπο
κόσμο, στη Φινλανδία και βοηθά ξένες εταιρείες να αποκτήσουν επαφές εδώ.

Φινλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο
«Δουλεύοντας μαζί.»
Καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, οι επιχειρήσεις γνωρίζουν τι χρειάζεται
για να κάνουν για τις επιχειρήσεις τους. Τα εμπορικά επιμελητήρια εργάζονται
για μια ζωντανή Φινλανδία. Ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα για την καταπολέμηση της
πειρατείας, όπου σήμερα συγκεντρώνει 18.000 επιχειρήσεις και την εταιρική
επιρροή από όλη τη χώρα. Το Φινλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο λειτουργεί σε
εθνικό επίπεδο, καθώς και τα 19 περιφερειακά εμπορικά επιμελητήρια
καλύπτουν όλους τους τομείς της Φινλανδίας.
Έχουμε κάνει τη διαφορά στην επιχείρησή σας, από τη διασφάλιση ότι οι
απόψεις σας ακούγονται στην Κυβέρνηση έως το άνοιγμα των θυρών για νέες
ευκαιρίες στην τοπική, εθνική και διεθνή αγορά. Παρέχουμε κρίσιμες
επιχειρηματικές συμβουλές, υπηρεσίες και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Συμμετοχή σε
μια μοναδική οργάνωση που έχει μια ισχυρή φωνή!
Risto EJ Penttilä, Διευθύνων Σύμβουλος, του Φινλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Helsinki Exhibition & Convention Center
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
08.01.2013 - 11.01.2013

The Finnish Medical Convention and Exhibition

17.01.2013 - 20.01.2013

Matka 2013 (Ταξίδια)

18.01.2013 - 20.01.2013

Caravan 2013 (Τροχόσπιτα)

25.01.2013 - 27.01.2013

Forma CozyLiving (Ειδη δώρων, Οικιακής χρήσης & ∆ιακόσµησης)

01.02.2013 - 03.02.2013

MP 13 Motorcycle Show

07.02.2013 - 08.02.2013

Labquality Days 2013

08.02.2013 - 17.02.2013

North Europe’s leading boat show

27.02.2013 - 28.02.2013

easyFairs® RAVINTOLA 2013 (Εστιατόριο), MYYMÄLÄ 2013 (Κατάστηµα)

08.03.2013 - 10.03.2013

Bicycle 2013

20.03.2013 - 21.03.2013

ChemBio Finland 2013

29.03.2013 - 01.04.2013

American Car Show 2013

11.04.2013 - 14.04.2013

Own Home13, OwnCabin 13

26.04.2013 - 28.04.2013

Local & organic food fair

18.06.2013 - 19.06.2013

Helsinki Chemicals Forum 2013

25.08.2013 - 29.08.2013

International Surgical week ISW 2013

03.09.2013 - 05.09.2013

FoodTec 2013, PlasTec 13, PacTec 13

04.09.2013 - 05.09.2013

OFFICE 2012 Office equipment & ICT

05.09.2013 - 07.09.2013

Maxpo 13 (Μηχανήµατα έργων)

18.09.2013 - 22.09.2013

Habitare 13, VALO / LIGHT 13, Salon 13 (Έπιπλα, Εσωτερική ∆ιακόσµηση)

01.10.2013 - 03.10.2013

Technology 13, Automation 13 (Τεχνολογία, Αυτοµατισµοί)

02.10.2013 - 04.10.2013

Finnish Cardiac Society 2013

11.10.2013 - 13.10.2013

Jewel&Watch 2013, Fashion 2013, Beauty 2013

22.10.2013 - 23.10.2013

Health and Safety Conference 2013
(∆ιάσκεψη για την επαγγελµατική υγεία)

24.10.2013 - 27.10.2013

Wine, food & good living 2013, Helsinki Music Fair 2013

05.11.2013 - 06.11.2013

GIS Expo

07.11.2013 - 09.11.2013

The Finnish Dental Congress and Exhibition.

13.11.2013 - 14.11.2013

Eco Build 2013 (Ενεργειακές κατοικίες – Υλικά)

13.11.2013 - 15.11.2013

Real Estate 2013, AudioVisual 2013, Facade 2013

15.11.2013 - 17.11.2013

Pharmacy Days 2013

26.11.2013 - 29.11.2013

ELMA 2013, Helsinki Forest Fair 2013
(Παραδοσιακά τρόφιµα, Ζώντα ζώα, ∆ασικά)
Annual Veterinary Meeting 2013

03.12.2013 - 04.12.2013

Studia 2013 ( Επιπλέον ∆ιεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση)

22.11.2013 - 24.11.2013

•
•

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε : www.finnexpo.fi
Και για εκθέσεις σε ολη την Φινλανδία : www.messut.com

