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Εκπαιδευτικό Σεμινάριο  

''Επιτυχής Πρόσβαση στη Γαλλική Αγορά 

Τροφίμων'' 
3 Οκτωβρίου 2022 

 
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), μέλος του Enterprise 

Europe Network, προσκαλεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα των 
αγροδιατροφικών προϊόντων στο διαδικτυακό σεμινάριο ''Επιτυχής Πρόσβαση στη 
Γαλλική Αγορά Τροφίμων'' στις 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 17:00 -18:30 (ώρα Κύπρου). 
 
Το διαδικτυακό σεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία με την τομεακή ομάδα 

Αγροδιατροφής του Ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe 

Network για τους συμμετέχοντες στις επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β) "Business 

Meetings Food Paris" στην Έκθεση SIAL που πραγματοποιείται στο Παρίσι 15-21 

Οκτωβρίου 2022 αλλά και για εταιρείες του αγροδιατροφικού κλάδου που 

ενδιαφέρονται να διεισδύσουν στη γαλλική αγορά τροφίμων. 

 

Η γαλλική αγορά είναι πολύ ελκυστική αφενός γιατί είναι μια διεθνής αγορά αφετέρου λόγω 

της στρατηγικής θέσης της ως παγκόσμιο σταυροδρόμι και πύλη προς ολόκληρο τον κόσμο. 

Είναι όμως επίσης μια σύνθετη αγορά, με τους κώδικες, τους κανόνες και τις παγίδες της. Αν 

τις γνωρίζετε, τότε είστε σε καλό δρόμο για να πετύχετε. 

 

Τι θα μάθετε; 

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε χρήσιμες 
γνώσεις για τα γαλλική λιανική βιομηχανία τροφίμων. Θα σας παρέχουν, επίσης, μια συνολική 
εικόνα του κόσμου των Γάλλων αγοραστών, όπως: 

• Εργαλεία & μεθοδολογίες προσέγγισης και διαπραγμάτευσης 

• Παροχή χρήσιμων συμβουλών 

• Βασικοί παράγοντες και αριθμοί για την κατανόηση της αγοράς 
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• Διαπολιτισμικά στοιχεία δηλαδή πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για τη Γαλλία 
και τους κατοίκους της 

• Ποιοι είναι οι αγοραστές με επισκόπηση των διαφορετικών κατηγοριών και των 
ιδιαιτεροτήτων 

• Εισιτήριο εισόδου στη γαλλική αγορά μέσω ανάπτυξης ενός ρεαλιστικού σχεδίου 
αναζήτησης 

• Το προφίλ των αγοραστών 

• Πώς να εντοπίσετε και να προσεγγίσετε τους αγοραστές: στρατηγικές και πηγές 
αναγνώρισης 

• Διαπραγμάτευση & παρακολούθηση 
 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά η εγγραφή είναι υποχρεωτική!  

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να  συμπληρώσουν τη Φόρμα Εγγραφής ΕΔΩ.  

 

 

Με εκτίμηση,  

 

Μαρία Κλόκκαρη  

Λειτουργός ΚΕΒΕ  

Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων  

Enterprise Europe Network – Cyprus 

Τηλ. 22889769, Email: m.klokkari@ccci.org.cy  
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