“GATEWAY TO JAPAN & KOREA”
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί τα τελευταία 13 χρόνια το Πρόγραμμα “Gateway” με
στόχο να ενθαρρύνει Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να προωθήσουν τα προϊόντα και τις τεχνολογίες
τους στην Ιαπωνική αγορά.
Από το 1994, περισσότερες από 2.400 Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επωφελήθηκαν από το εν
λόγω Πρόγραμμα συνάπτοντας επιχειρηματικές συνεργασίες με Ιάπωνες εταίρους. Η
πλειοψηφία των συμμετεχόντων ανέφερε σημαντική αύξηση των επενδύσεών τους, γεγονός που
συντέλεσε στην αύξηση των κερδών τους.
Λόγω της επιτυχημένης πορείας του Προγράμματος, αποφασίστηκε η επέκτασή του και
στη Ν. Κορέα, αφού οι δύο χώρες έχουν πολλά κοινά γνωρίσματα και στις 11-2-2009 έγινε η
επίσημη έναρξη του “Gateway to Korea”.
Ειδικότερα, για την Κορέα κάθε αποστολή μπορεί να περιλαμβάνει έως 30 επιχειρήσεις
και για την Ιαπωνία έως 40, ενώ καλύπτονται μέρος των εξόδων διαμονής μέχρι 1.000 ευρώ και
παρέχεται η δυνατότητα επιπλέον εξειδικευμένων υπηρεσιών, το κόστος των οποίων καλύπτεται
κατά 80% μέχρι του ποσού των 1.600 ευρώ.
Στις υπηρεσίες που παρέχει το πρόγραμμα στα μέλη των επιχειρηματικών αποστολών,
περιλαμβάνονται: πληροφοριακή υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αποστολή,
σεμινάριο για την τοπική αγορά, ενημερωτικές επισκέψεις ανάλογα με το αντικείμενο των
επιχειρήσεων, κλείσιμο συναντήσεων με επιλεγμένες κορεατικές επιχειρήσεις, εκθεσιακή
εκδήλωση δύο ημερών και υποστήριξη για τις ενδεικνυόμενες ενέργειες follow up.
Μέχρι το 2020, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Gateway to Korea για την
προώθησης
προϊόντων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα πραγματοποιηθεί σειρά
επιχειρηματικών αποστολώνστη Σεούλ (με 50 επιχειρήσεις η κάθε μία) στους κλάδους:
Περιβάλλον – Τεχνολογίες Νερού, Τεχνολογίες Πράσινης Ενέργειας, Κατασκευές και
Κτιριακές Τεχνολογίες, Υγεία και Ιατρική Τεχνολογία και Βιολογικά Τρόφιμα.
Όμως, ο κλάδος Κατασκευές – Κτιριακές Τεχνολογίες, λόγω μη ύπαρξης επαρκούς
ενδιαφέροντος,
αντικαταστάθηκε από τον κλάδο Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Σχεδίαση
(Contemporary European Design) που περιλαμβάνει φωτιστικά, μικροέπιπλα, υφαντουργικά
κατοικίας, χαλιά, κουρτίνες, διακοσμητικά είδη και είδη μπάνιου.
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσω του διαδικτύου και αξιολογούνται με βάση
ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων, προκειμένου η τελική επιλογή να γίνει αποκλειστικά με βάση τις
δυνατότητες της επιχείρησης και του προϊόντος, χωρίς ποσόστωση ανά χώρα προέλευσης.
Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.eu-gateway.eu όπου είναι διαθέσιμες και οι σχετικές Δηλώσεις Συμμετοχής ή να
απευθύνονται στο Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης του ΕΒΕΑ, τηλ: 210 36.26.236 - 210
33.82.356.

Το πρόγραμμα των αμέσως επόμενων αποστολών είναι το εξής:

Κλάδος
Processed Organic Food & Beverage
Green Energy Technologies
Healthcare & Medical Technologies
Contemporary European Design
Environment & Water Technologies
Processed Organic Food & Beverage

Προθεσμία
Συμμετοχής
19/05/2017
22/09/2017
17/11/2017
16/02/2018
11/05/2018
15/06/2018

Ημερομηνία
Διοργάνωσης
23/10 έως 27/10/2017
29/01 έως 02/02/2018
12/03 έως 16/03/2018
28/05 έως 01/06/2018
10/09 έως 14/09/2018
19/11 έως 23/11/2018

Ειδικότερα:
Επιχειρηματική Αποστολή και Εκθεσιακή Εκδήλωση του κοινοτικού προγράμματος
Gateway to Korea για τα τρόφιμα βιολογικής καλλιέργειας.
Στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος EU Gateway to Korea, στις 23 και 27 Οκτωβρίου
2017, θα πραγματοποιηθεί επιχειρηματική αποστολή και εκθεσιακή εκδήλωση, με σκοπό την
υποστήριξη μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να προωθήσουν στην κορεατική αγορά
τρόφιμα βιολογικής καλλιέργειας.
Το κόστος της συμμετοχής στις εκδηλώσεις του εν λόγω προγράμματος είναι επιδοτούμενο,
καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει μέρος των εξόδων διαμονής μέχρι 1.000 ευρώ και
παρέχεται η δυνατότητα επιπλέον εξειδικευμένων υπηρεσιών, το κόστος των οποίων καλύπτεται
κατά 80%, μέχρι του ποσού των 1.000 €.
Στις δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνονται Β2Β συναντήσεις και εκθεσιακή εκδήλωση.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 19 Μαΐου 2017.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στη Σεούλ στα τηλ:+82 2754
8292, Fax: +82 2754 8293, Email: ecocom-seoul@mfa.ge και στην ιστοσελίδα: https://www.eugateway.eu/business-missions/missions-calendar/food-beverages-organic-only-korea

