Honorary Consulate of the Republic of Kenya
in the Hellenic Republic
AAA 688/07/2015
Αθήνα, 21η Ιουλίου 2015

Αγαπητέ επιχειρηματία,
Σο Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία,
ύστερα από αίτημα Κενυατών επιχειρηματιών καθώς και συλλογικών οργάνων τους
(επιμελητήρια, ενώσεις κ.λπ.), απευθύνεται σε Ελληνικές επιχειρήσεις που
ενδιαφέρονται:
1. Eίτε να πωλήσουν στην Κένυα:
1.1.

Eργοστασιακό εξοπλισμό παραγωγής ή και τυποποίησης τροφίμων
και ποτών.

1.2.

Eργοστασιακό εξοπλισμό παραγωγής επίπλων κάθε είδους.

1.3.

Εξοπλισμό τυπογραφείου.

2. Eίτε να συμμετέχουν μέσω μικτής εταιρείας (joint venture) στην Κένυα.
τη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά οι κατηγορίες των μηχανημάτων και οι όροι
συνεργασίας.

τη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση

Βίκυ Πανταζοπούλου
Πρόξενος ε.τ. της Δημοκρατίας της Κένυας
στην Ελληνική Δημοκρατία
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Honorary Consulate of the Republic of Kenya
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ΖΗΣΗΗ
ΜΕΨ ΣΟΤ ΕΠΙΣΙΜΟΤ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΤ ΣΗ ΚΕΝΤΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ζητούνται για ΑΓΟΡΑ ή για ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΜΙΚΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ στην Κένυα:
1. Εργοστάσια τυποποίησης φρούτων.
2. Εργοστάσια αποξήρανσης φρούτων.
3. Εργοστάσια τυποποίησης λαχανικών.
4. Εργοστάσια κατάψυξης λαχανικών.
5. Εργοστάσια τοματοπελτέ και παραγωγής κέτσαπ.
6. Εργοστάσια επεξεργασίας, τυποποίησης και βαθιάς κατάψυξης κρέατος.
7. Εργοστάσια επεξεργασίας, τυποποίησης και βαθιάς κατάψυξης πουλερικών.
8. Εργοστάσια επεξεργασίας, τυποποίησης και βαθιάς κατάψυξης ψαριών.
9. Εργοστασιακοί ψυκτικοί θάλαμοι.
10. Εργοστάσια παραγωγής ζυμαρικών.
11. Εργοστάσια τυποποίησης λαδιού.
12. Εργοστάσια τυποποίησης οίνων και άλλων αλκοολούχων ποτών.
13. Συπογραφεία (επίπεδα και όφσετ, βιβλιοδετεία, κυτιοποιεία, ψηφιακές εκτυπωτικές
μηχανές [κατά προτίμηση κάθετη παραγωγή]).
14. Εργοστάσια κατασκευής επίπλων (όλων των ειδών).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Προξενείο πλήρη φάκελο με τα εξής
στοιχεία:
1. Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη της εταιρείας και του νόμιμου εκπροσώπου της,
τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό και σταθερό), ιστοσελίδα και ηλεκτρονική
διεύθυνση (e-mail) επικοινωνίας.
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2. Πλήρη λίστα (υποχρεωτικά σε αρχείο Excel) του μηχανολογικού ή και λοιπού
αναγκαίου εξοπλισμού, με τεχνική περιγραφή των μηχανημάτων, της
παραγωγικής τους δυνατότητας (ανά λεπτό ή ανά ώρα), διαστάσεις (Μ x Π x Τ),
βάρος, έτος κατασκευής, χρονική διάρκεια της έως τώρα λειτουργίας τους (σε
ημέρες), έτος τελευταίας συντήρησης, χώρα κατασκευής, τυχόν βάρη
(υποθήκες, προσημειώσεις, κλπ), επιθυμητή τιμή σε USD (Δολάρια ΗΠΑ)
παραδοτέα στον τόπο όπου βρίσκονται.
3. Χηφιακές φωτογραφίες του κάθε μηχανήματος, από τις 4 πλευρές τους και, αν
είναι εφικτό, και από την οροφή.
4. Γραπτή εκδήλωση ενδιαφέροντος του ιδιοκτήτη αν ενδιαφέρεται ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΠΨΛΗΗ ή ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΥΟΡΑ ΣΟΤ Ω ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ ΣΗΝ ΤΠΟ ΙΔΡΤΗ
ΜΙΚΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΗΝ ΚΕΝΤΑ (Joint Venture).
5. Κοστολογημένη πρόταση για την παρουσία του ιδιοκτήτη ή και συνεργατών του
στην Κένυα για την εκπαίδευση των νέων ιδιοκτητών στη χρήση των
μηχανημάτων και στα ζητήματα που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία.
Η πρόταση πρέπει να λάβει υπόψη της τις εξής παραμέτρους:
i.

Ο αγοραστής αναλαμβάνει να καλύψει όλα τα έξοδα μετακίνησης (προς
και από την Κένυα), διαμονής, διατροφής και ασφάλισης όλων των
ειδικών που θα μεταβούν στην Κένυα.

ii.

Η γλώσσα επικοινωνίας (για την εκπαίδευση κ.λπ. στην Κένυα) είναι η
Αγγλική.

ημείωση: Όλα τα υλικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5
πρέπει να είναι στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.
EΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ:
Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία
Σαχ. δ/νση: όλωνος 126, 106 81 Αθήνα
Σηλ.: 210 – 38.39.259, 210 – 38.10.465
Hλεκτρ. δ/νση: info@kenyagreece.com --- http://www.kenyagreece.gr
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