ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Επιμελητήριο, σε συνεργασία με όλα τα Διμερή
Επιμελητήρια της Χώρας, καθώς και με τα Εμπορικά,
Βιομηχανικά,
Βιοτεχνικά
και
Επαγγελματικά
Επιμελητήρια της Ελλάδος και της Ουκρανίας, ερευνά
τις προϋποθέσεις και τις ευκαιρίες δυνητικών
συνεργασιών ή επενδύσεων και προς υποστήριξη των
επιχειρήσεων αναλαμβάνει: την εκπόνηση εμπορικών μελετών διαφόρων κλάδων και
προϊόντων και παράσχει οικονομικές, εμπορικές και στατιστικές πληροφορίες για την
Ελληνική ή την Ουκρανική οικονομία και αγορά.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Το Επιμελητήριο, σε συνεργασία με εξωτερικούς και
αξιόπιστους συνεργάτες αναλαμβάνει την οργάνωση
επιχειρηματικών ταξιδιών στην Ουκρανία (έκδοση
εισιτηρίων,
κράτηση
ξενοδοχείων,
εσωτερικές
μεταφορές, μεταφράσεις), καθώς και την οργάνωσηδημιουργία περιπτέρων σε εκθεσιακούς χώρους και
επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Το Επιμελητήριο, με τη συμβολή ενός ικανού team ειδικών
συνεργατών, αναλαμβάνει τη δημιουργία, την ανανέωση και τη
μετάφραση ιστοσελίδων στην Ελληνική, Ουκρανική, Ρωσική,
Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
Το Επιμελητήριο, προσφέρει τη δυνατότητα
ενημέρωσης μέσω της ιστοσελίδας του, η οποία
ανανεούται συνεχώς, έχει μεγάλη επισκεψημότητα
και παρέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες (Διεθνείς
Εκθέσεις
που
διεξάγονται
στην
Ουκρανία,
προσφερόμενες συνεργασίες, Ημερίδες και Φόρουμ
που συνεισφέρουν στην προώθηση των εμπορικών
και οικονομικών σχέσεων των δύο Χωρών, χρήσιμες
πληροφορίες για οικονομικά – επιχειρηματικά νέα της
Ουκρανίας, στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες του
διμερούς εμπορίου, εκδηλώσεις του Επιμελητηρίου κλπ). Επίσης, προσφέρει τη
δυνατότητα προβολής εταιρειών μέσα από την ιστοσελίδα του.

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ –
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Το Επιμελητήριο, έχει τη δυνατότητα να συστήσει
ουκρανομαθείς ή ελληνομαθείς Δικηγόρους, Ορκωτούς
Ελεγκτές και Φορολογικούς Συμβούλους, στην Ελλάδα
και στην Ουκρανία.
Επίσης, είναι δυνατόν το Επιμελητήριο να
διαμεσολαβήσει σε επιχειρηματικές διαφορές και να
προσφέρει τις υπηρεσίες του προς επίλυση του
προβλήματος με φιλικό τρόπο.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
Πιστοποιημένοι μεταφραστές/διερμηνείς, συνεργάτες
του Επιμελητηρίου, παρέχουν αξιόπιστες υπηρεσίες
μετάφρασης σε κείμενα γενικής, εμπορικής, τεχνικής
και νομικής φύσεως. Επίσης, εξειδικευμένος
συνεργάτης παρέχει υπηρεσίες τηλεδιερμηνείας
μεταξύ Εταιρειών ή Εταιρειών και Ιδιωτών.

