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ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας 
σχέσεις µε την Βουλγαρία>> 

Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί μία δυναμική 
αγορά με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Εδώ και αρκετά χρόνια πολλές 
Ελληνικές εταιρείες έχουν μεταφέρει τις δραστηριότητές τους στην γειτονική 
χώρα. Όμως δεν είναι λίγοι και οι επιχειρηματίες οι οποίοι ακόμη και σήμερα 
σκέφτονται να επεκτείνουν τη δραστηριότητα τους στην γειτονική χώρα και να 
ιδρύσουν εκεί νέα επιχείρηση. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι συνάντησαν 
προβλήματα στην ίδρυση κάποιας εταιρείας εκεί ή ακόμα και στην λειτουργία 
της. Επίσης δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν νομικές και 
οικονομικές εκκρεμότητες με ιδιωτικές επιχειρήσεις ή το Βουλγαρικό Δημόσιο.   

Το ΕλληνοΒουλγαρικό  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Β.Ε. είναι 
θεσμικός, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός για Ελληνικές και 
Βουλγαρικές επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), που 
δραστηριοποιούνται στις αγορές της Βουλγαρίας ή της Ελλάδας και λειτουργεί 
ως παράρτημα του Επιμελητηρίου που εδρεύει στην Αθήνα. 

• Ιδρύθηκε το 2008. 
• Είναι αναγνωρισμένο με Προεδρικό Διάταγμα ( 155/23-10-08 ). 
• Είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Με αποστολή μας να υποστηρίζουμε ενεργά και συστηματικά την προώθηση 
των επιχειρηματικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και 
Βουλγαρίας,  προτεραιότητά μας παραμένει η δικτύωση μεταξύ των μελών μας 
στην Ελλάδα και την Βουλγαρία, η παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας 
μακροπρόθεσμα, να γίνει η Βουλγαρία ένας από τους κύριους 
επιχειρηματικούς και οικονομικούς εταίρους της Ελλάδας. 
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Στόχοι 

• Η συνεχής ενδυνάμωση των αμοιβαίων οικονομικών, εμπορικών και 
επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.  

• Η ενθάρρυνση και ενδυνάμωση των επενδύσεων και των συναλλαγών 
μεταξύ των δύο χωρών σε όλους τους τομείς.  

• Προώθηση του πνεύματος εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και 
συνεργασίας μεταξύ των κάθε είδους επαγγελματιών, επιχειρήσεων και 
φορέων επιχειρηματικότητας, με γνώμονα την υλοποίηση 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην κοινωνικοοικονομική ζωή των δύο 
χωρών.  

• παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και διευκόλυνσης της κάθε είδους 
επιχειρηματικής, επενδυτικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας στην 
Ελλάδα και την Βουλγαρία.  

Δραστηριότητες 

Το ΕλληνοΒουλγαρικό Επιμελητήριο, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας 
που καταβάλει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη τω 
επιχειρηματικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, 
συστηματικά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις ώστε να: 

• Οργανώνει επιχειρηματικές και εμπορικές αποστολές, οι οποίες 
αποτελούνται από Έλληνες επιχειρηματίες . 

• Προσκαλεί και φιλοξενεί επιχειρηματικές αποστολές στην Ελλάδα, και 
τις υποστηρίζει στην ανάπτυξη επαφών και άμεσων συναντήσεων με 
αντίστοιχους Ελληνικούς φορείς. 

• Υποστηρίζει και συμμετέχει σε σημαντικές εκθέσεις, επιχειρηματικά 
συνέδρια, workshops και σεμινάρια. 

• Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες ανάλογα με τις ανάγκες της 
αγοράς και τις διαφαινόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες. 
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Υπηρεσίες 

• Παροχή πληροφοριών σχετικά με το οικονομικό, εμπορικό και 
τεχνολογικό περιβάλλον Ελλάδας και Βουλγαρίας. 

• Εντοπισμός αξιόπιστων Ελληνικών και Βουλγαρικών επιχειρήσεων. 
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με σύγχρονες 
επιχειρηματικές πρακτικές, στρατηγικές επενδύσεων, λειτουργικά 
θέματα και χρηστά ήθη και έθιμα αγοράς και εμπορίου. 

• Οργάνωση και υποστήριξη άμεσων συναντήσεων μεταξύ ελληνικών και 
Βουλγαρικών επιχειρηματικών Οργανισμών, κυβερνητικών φορέων και 
λοιπών επιχειρήσεων. 

• Οργάνωση και υποστήριξη ημερίδων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων. 

Στα εγγεγραμμένα μέλη του Επιμελητηρίου παρέχονται εξειδικευμένες  
υπηρεσίες όπως : 
  

Έρευνα Επιχειρηματικών Συνεργασιών 

Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει από συνεργάτη του Επιμελητηρίου να 
πραγματοποιήσει εξειδικευμένες έρευνες αναζήτησης Βουλγαρικών εταιρειών, 
προϊόντων και υπηρεσιών παρέχοντας δωρεάν αναλυτικούς καταλόγους και 
προφίλ εταιρειών οποιασδήποτε εμπορικής κατηγορίας. Επιπρόσθετα κάθε 
μέλος ενημερώνεται άμεσα για τις προσφορές και τις αναζητήσεις 
συνεργασιών στην Βουλγαρία που ανταποκρίνονται στο αντικείμενο εργασιών 
της Ελληνικής εταιρείας. 

Επιχειρηματικές Αποστολές στην Βουλγαρία  

Το Επιμελητήριο οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα επιχειρηματικές 
αποστολές στην Βουλγαρία με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των μελών 
του ως προς τις εξελίξεις στις οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες που 
παρουσιάζει η γειτονική χώρα. Σε συνεργασία με τα Βουλγαρικά 
Επιμελητήρια, προγραμματίζουμε επισκέψεις σε εκθέσεις, εμπορικά κέντρα 
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χονδρικής πώλησης, βιομηχανικά κέντρα, στοχευμένες επισκέψεις σε 
Βουλγαρικές επιχειρήσεις. Οι αποστολές αυτές διοργανώνονται και 
συνοδεύονται από εξειδικευμένο συνεργάτη μας.  

Επιχειρηματικές Συναντήσεις  

Σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές 
συναντήσεις ανάμεσα σε Έλληνες και Βούλγαρους επιχειρηματίες. Στόχος των 
συναντήσεων αυτών είναι η παρουσίαση, ενημέρωση και προώθηση των 
διμερών εμπορικών συνεργασιών. Το Επιμελητήριο και ανάλογα με το εταιρικό 
σας αντικείμενο και σας ενημερώνει έγκαιρα για τις συναντήσεις αυτές 
καθορίζοντας σας προσωπικά ραντεβού.  

Προώθηση Ελληνικών προϊόντων στην Βουλγαρία 

Το εγγεγραμμένο μέλος σε συνεργασία με το Επιμελητήριο έχει την 
δυνατότητα παρουσίασης και προώθησης των προϊόντων του στην 
Βουλγαρική  αγορά με μια σειρά από προωθητικές ενέργειες όπως την 
παρουσίαση της εταιρείας σας σε Βουλγαρικές εκθέσεις, επιχειρηματικές 
συναντήσεις και αποστολές υπό την αιγίδα και την αρωγή του Επιμελητηρίου, 
την δυνατότητα να καταχωρήσετε δωρεάν αγγελίες σας για αναζήτηση 
συνεργασίας στο Βουλγαρικό Newsletter που βρίσκεται στο portal μας και 
αποστέλλεται σε Βουλγαρικά Επιμελητήρια και Ενώσεις σε όλη τη χώρα, 
καθώς και σε Βουλγαρικές επιχειρήσεις του εμπορικού σας αντικειμένου. 

Μεταφραστικές υπηρεσίες  

Πιστοποιημένοι μεταφραστές, συνεργάτες του Επιμελητηρίου,  σας παρέχουν 
αξιόπιστες υπηρεσίες μετάφρασης κειμένων γενικής, εμπορικής, τεχνικής και 
νομικής και οικονομικής φύσεως. Εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα και ειδικές 
τιμές για τα μέλη.  

WEB παρουσίαση 

Δυνατότητα προβολής της εταιρείας, των προϊόντων και των υπηρεσιών σας 
μέσα από το επίσημο site του Επιμελητηρίου. 



 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Μέλος του Επιμελητηρίου μπορεί να γίνει οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό 
πρόσωπο  που εγγράφεται με αίτηση και έχει την έδρα του στην Ελλάδα ή στη 
Βουλγαρία. 

Με την δική σας υποστήριξη το ΕλληνοΒουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Βόρειας Ελλάδας θα είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης στις 
επιχειρηματικές σας σχέσεις παρέχοντας στα μέλη του υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας. Φιλοδοξούμε να γίνουμε το σταθερό σημείο επαφής, 
ενημέρωσης και έμπρακτης υποστήριξης για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. 
 
Τα γραφεία του λειτουργούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, βρίσκονται 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στην οδό Αγίας Θεοδώρας 1 με ταχυδρομικό 
κώδικα 54623 και τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 280490 & φαξ 2310253835, 
ιστοσελίδα www.hbccing.com και email: info@hbccing.com.  
 
 
Δρ. Ν. Χρήστος Α. Καζαντζής 
 
Δικηγόρος - Συνταγματολόγος  
Πρόεδρος του ΕλληνοΒουλγαρικού  Εμπορικού  
& Βιομηχανικού Επιμελητήριου Βορείου Ελλάδος 


