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ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΡΡΧΧΗΗ        

ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ,,  ΕΕΞΞΩΩΣΣΤΤΡΡΕΕΦΦΕΕΙΙΑΑΣΣ  

&&  ΕΕΞΞΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΗΗ  

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Το ‘Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου’ της Κίνας παρουσιάστηκε στη Χαλκίδα, μετά 

από πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συνεχίζει σταθερά να στηρίζει δράσεις εξωστρέφειας για 

τις επιχειρήσεις της 

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Μαρτίου, η ενημερωτική ημερίδα με θέμα 

“Οργανωμένες και Ασφαλείς Εξαγωγές στο «World Commerce Valley -Yanjiao International 

Trade City” στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στη Χαλκίδα, υπό 

την Αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Οι επιχειρήσεις ενημερώθηκαν από την 

εταιρεία ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG Α.Ε, επίσημη και αποκλειστική αντιπρόσωπο του Παγκοσμίου 

Κέντρου Εμπορίου της Κίνας για την Ελλάδα και την Κύπρο, για τις δυνατότητες και τα 

οφέλη συμμετοχής στην διαρκή έκθεση «World Commerce Valley – Yanjiao, International 

Trade City». 

 

O Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Στερεάς, κ. 

Δημήτριος Βουρδάνος, κατά το σύντομο χαιρετισμό του επεσήμανε: 

 

“Tο ‘Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Κίνας’, είναι ένα καινοτόμο έργο, στρατηγικής 

σημασίας για την  Εξωστρέφεια της Οικονομίας, γιατί βασικός σκοπός του είναι η 

προώθηση της υποδοχής - εισαγωγής αγαθών και υπηρεσιών στη Λαϊκή Δημοκρατία της 

Κίνας. Το Κέντρο θα λειτουργεί σαν επιχειρηματική πλατφόρμα Πωλήσεων για την Κινεζική 

αγορά αλλά και για τις αγορές της Ασίας. Θα φιλοξενεί, με οργανωμένο τρόπο, επιχειρήσεις 

από πλήθος χωρών και θα καταστεί σταδιακά ένας μεγάλος «Εισαγωγέας» και 

«Αγοραστής» Αγαθών και Υπηρεσιών Τουρισμού, Τέχνης και Πολιτισμού δημιουργώντας 

μία “καινούργια ταυτότητα εισαγωγών” της Κίνας. 

To όλο εγχείρημα υποστηρίζεται από τον υφυπουργό των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 

του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Δημήτρη Μάρδα και από το Τμήμα 

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο. “ 

 

Κλείνοντας το χαιρετισμό του, τόνισε: 

 



“Από την αρχή της θητείας μας,  ως νέα περιφερειακή αρχή, έχουμε θέσει ως βασική 

προτεραιότητα της  Περιφέρειας μας, αλλά και στοίχημα συγχρόνως,  την ενίσχυση της 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας.  

Τα αγαθά της γης μας θα πρέπει να βρουν διέξοδο στο εξωτερικό, στον ανταγωνισμό με 

άλλες χώρες και τότε να είστε σίγουροι ότι θα βγουν σίγουρα νικητές.” 

 

 

 

 

Επισυνάπτονται: 

-Φωτογραφίες από την ημερίδα 

 

 

 

 


