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ΡΩΘΙΗ ΟΛΟΠΟΜΔΘΑ
1. Βαζηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε
πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (30.04.2019)

1 Δπξψ = 72,20 Ρνχβιηα ()
1 Γνι. = 64,69 Ρνχβιηα ()

Γηαηξαπεδηθφ επηηφθην (30.04.2019)

7,75%

Πιεζσξηζκφο (Mάξηηνο 2019)

5,3% ()

2. Απνινγηζκφο θπβεξλεηηθνχ έξγνπ
χκθσλα κε ην άξζξν 114 ηνπ ξσζηθνχ ζπληάγκαηνο, ν Πξσζππνπξγφο ηεο Ρσζίαο θ. D. Medvedev
παξνπζίαζε ζηηο 17.04.2019 ηνλ απνινγηζκφ ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ γηα ην 2018. Μεηαμχ άιισλ
παξνπζηάζηεθαλ ηα ηειεπηαία ζηαηηζηηθά κεγέζε, ζχκθσλα κε ηα νπνία ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαηά ην 2018
απμήζεθε θαηά 2,3%, νη ζπλνιηθέο επελδχζεηο απμήζεθαλ θαηά 4%, ν πξνυπνινγηζκφο έθιεηζε κε πιεφλαζκα
2,5%, ην εμσηεξηθφ ρξένο κεηψζεθε θαηά 60 δηο δνι., ν πιεζσξηζκφο δηακνξθψζεθε ζην 4,3% (θεληξηθή
ηξάπεδα Ρσζίαο) θαη ε αλεξγία παξακέλεη θαηά κέζν φξν ζην 5%. Οη ηξείο ζεκαληηθφηεξεο δηεζλείο εηαηξείεο
αμηνιφγεζεο ραξαθηεξίδνπλ ηε Ρσζία σο επελδπηηθά ειθπζηηθή. ηνλ νδεγφ doing business ε Ρσζία
ζεκείσζε ξαγδαία άλνδν ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη θαηέιαβε ηελ 31ε ζέζε. ηφρνο παξακέλεη ε είζνδνο ηεο
Ρσζίαο ζηελ πξψηε πεληάδα ησλ κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ παγθνζκίσο.

3. Μηζζφο - εηζφδεκα ην 2018
χκθσλα κε ηε ξσζηθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία, ν μέζος μιζθός ζηε Ρσζία ην 2018 αλήιζε ζε 42.200 ξνχβιηα
(ή 586 επξψ πεξίπνπ). Θαηά κέζν φξν νη εξγαδφκελνη ζην θιάδν ηεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ έιαβαλ
πςειφηεξνπο κηζζνχο έλαληη ησλ ρακειφηεξα ακεηβφκελσλ ζηνπο ηνκείο μελνδνρείσλ θαη catering. Σν
πραγμαηικό διαθέζιμο ειζόδημα απμήζεθε θαηά 0,1% (αθνχ ππνινγίζζεθε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.
χκθσλα κε ηνλ πξνεγνχκελα ρξεζηκνπνηνχκελν ηξφπν κεηψζεθε θαηά 0,2% έλαληη ηνπ 2017).

4. Οηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο 2019
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ ξσζηθνχ Τπ. Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, ην ΑΔΠ γηα ην 2019 εθηηκάηαη φηη ζα
απμεζεί θαηά 1,3% ην 2019 ελψ ην 2024 ζα δηακνξθσζεί ζε +3,3%. Όκσο, ν πξψηνο Αλαπιεξσηήο
Πξσζππνπξγφο θ. Siluanov ζε νκηιία ηνπ ππνζηήξημε φηη ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ην 2019 ζα είλαη κεγαιχηεξε ηεο
αλαθνηλσζείζαο, ράξηλ ησλ απμεκέλσλ δεκφζησλ επελδχζεσλ ζην δεχηεξν εμάκελν 2019, φηαλ ζα αξρίζεη ε
πινπνίεζεο ησλ κεγάισλ εζληθψλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα
πξνβιέπεη αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 1,4% θαη 1,8% γηα ηελ πεξίνδν 2020-2021. Σν ΓΝΣ πξνβιέπεη αχμεζε ηνπ
ΑΔΠ θαηά 1,6% ην 2019 θαη 1,7% γηα ην 2020.

5. Αλάπηπμε Αξθηηθήο
Θαηαηέζεθε θαηάινγνο αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο απφ ην ξσζηθφ Τπ. Πεξηβάιινληνο
πξνο ηε ξσζηθή θπβέξλεζε, επελδπηηθήο αμίαο 10,5 ηξηο ξνπβιίσλ, ζηνπο ηνκείο εμφξπμεο, ππνδνκψλ,
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ηνπξηζκνχ θαη βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ. Ζ ιίζηα αθνξά ηδησηηθά επελδπηηθά έξγα, ηα νπνία φκσο ρξεηάδνληαη
θξαηηθή ζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ, θπξίσο ζηνλ ηνκέα δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ ζε έλα πεξηβάιινλ
δχζθνιν απφ πιεπξάο θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν, ην 2018 νη κεηαθνξέο
εκπνξεπκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο αλήιζαλ ζε 17 εθ. ηφλνπο θνξηίνπ ελψ ν ζφρνο γηα ην 2024 είλαη 80
εθ. ηφλνη, κε ηηο εθηηκήζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ λα αλέξρνληαη ζε άλσ ησλ 90 εθ. ηφλσλ. εκεηψλεηαη φηη ε
κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ δηακέζνπ ηεο αξθηηθήο νδνχ είλαη ε ζπληνκφηεξε ζαιάζζηα δηαδξνκή πξνθεηκέλνπ
λα ζπλδεζεί ε επξσπατθή πιεπξά ηεο Ρσζίαο κε ηελ πιεπξά ηεο Άπσ Αλαηνιήο. Σν ξσζηθφ Τπνπξγείν
Αλάπηπμεο εμεηάδεη δηάθνξνπο ηξφπνπο θξαηηθήο ζηήξημεο (κείσζε/κεδεληζκφο θνξνινγίαο,
ζπγρξεκαηνδφηεζε θιπ).

6. Υεκηθή βηνκεραλία – πνιπαηζπιέλην (PE) θαη πνιππξνππιέλην (PP)
Ζ Ρσζία ηείλεη λα θαιχςεη ηελ εζσηεξηθή δήηεζε γηα PE θαη PP κέζσ ίδηαο παξαγσγήο, πξνβαίλνληαο ζηελ
πινπνίεζε κεγάισλ επελδχζεσλ. Ζ θαηά θεθαιή θαηαλάισζε PE ζηε Ρσζία ην 2018 ήηαλ 13,5 θηιά (έλαληη
38 θηιψλ ζηηο ΖΠΑ) ελψ γηα PP ήηαλ 8,6 θηιά (έλαληη 25 θηιψλ ζηελ ΔΔ). Ζ ξσζηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο εθηηκά φηη ε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε γηα ηα ελ ιφγσ πξντφληα ζα
αλέιζεη ην 2030 ζε 90 θηιά. Ζ παξαγσγή PP ην 2018 αλήιζε ζε 1,38 εθ. ηφλνπο κε ηε ζπλνιηθή δήηεζε λα
δηακνξθψλεηαη ζε 1,22 εθ ηφλνπο. Γηα ην PE ε παξαγσγή αλήιζε ζε 1,78 εθ. ηφλνπο θαη ε ζπλνιηθή δήηεζε ζε
1,92 εθ. ηφλνπο. Θαηά ηελ ηξέρνπζα ζηηγκή πινπνηνχληαη κεγάια επελδπηηθά projects κε παξαγσγηθή
δπλακηθφηεηα ίζε κε ηνλ ηξηπιαζηαζκφ ηεο ζεκεξηλήο παξαγσγήο γηα PP θαη ηνλ πεληαπιαζηαζκφ γηα PE (ην
πιήξεο άξζξν ζηελ ηζηνζειίδα https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=russland-faehrt-produktion-vonpolyolefinen-massiv-hoch,did=2283292.html?view=renderPdf).

7. Πψιεζε κεξηδίνπ EBRD
Ζ ΔBRD απνθάζηζε ηελ πψιεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο 7,47% ζε κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο αιπζίδεο ιηαληθήο
πψιεζεο, ζηελ εηαηξεία επελδχζεσλ Severgroup LLC - Lenta, ην νπνίν θαηείρε απφ 16εηίαο,. Ζ ζπλαιιαγή ζα
πξέπεη λα ιάβεη θαη ηελ έγθξηζε ηεο ξσζηθήο αληηκνλνπσιηαθήο Αξρήο γηα λα νινθιεξσζεί. Ζ ΔBRD
ζπλεξγάζηεθε κε ηε Lenta ην 2003 κέζσ παξνρήο δαλείνπ θαη ην 2007 σο κέηνρνο. Ζ Lenta ηδξχζεθε ην 1993,
ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε θαη απνηειεί ηελ 3ε κεγαιχηεξε ξσζηθή αιπζίδα ιηαληθήο, κε 245 θαηαζηήκαηα ζε 88
ξσζηθέο πφιεηο κε πεξίπνπ 46.000 εξγαδφκελνπο θαη επηά θέληξα δηαλνκήο (βι. https://www.ebrd.com/news/2019/ebrdsells-stake-in-russian-retailer-lenta-.html).

8. Φεθηαθέο ηερλνινγίεο ζηηο ξσζηθέο επηρεηξήζεηο
χκθσλα κε κειέηε ηεο KPMG, ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 ξσζηθέο κεγάιεο εηαηξείεο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2019,
πξνθχπηεη φηη ην 63% απηψλ δηαζέηεη πξφγξακκα ςεθηνπνίεζεο έλαληη 37% ησλ νπνίσλ δελ δηαζέηεη.
Δηαηξείεο κε καθξφρξνλν πξνγξακκαηηζκφ ςεθηνπνίεζεο έρνπλ ήδε εγθεθξηκέλεο επελδχζεηο χςνπο πνιιψλ
εθ. επξψ. Οξηζκέλνη ηνκείο ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο ξσζηθέο εηαηξείεο είλαη big
data, artificial Intelligence, chat bots, blockchain, internet of things θιπ. Σν πιήξεο θείκελν είλαη δηαζέζηκν
ζην γξαθείν καο.

9. Διιελνξσζηθφ Δπηρεηξεκαηηθφ πλέδξην (Θεζζαινλίθε 08-09.04.2019)
Γηνξγαλψζεθε απφ ην Διιελν-Ρσζηθφ Δπηκειεηήξην κε ζθνπφ ηελ παξαθίλεζε επηρεηξήζεσλ ηεο Βφξεηαο
Διιάδαο γηα εληνλφηεξε δξαζηεξηνπνίεζε ζηε ξσζηθή αγνξά θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ ήδε
δξαζηεξηνπνηνχκελσλ ζε απηήλ επί ζεκάησλ ηερληθψλ θαη ζεζκηθψλ (φπσο ιεηηνπξγία ησλ ηεισλείσλ,
πξφζβαζε ζηηο θξαηηθέο πξνκήζεηεο, ελαξκφληζε κε ηηο ηζρχνπζεο πηζηνπνηήζεηο). Υαηξεηηζκνχο απεχζπλαλ ν
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Τθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ θνο Μπφιαξεο, εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο, ν Πξφεδξνο ηνπ Διιελν-Ρσζηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ, θνο Μπαθφιαο θαη ν Πξφεδξνο ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζηε Θεζζαινλίθε, θνο
θαξιάηνο. ε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν ΟΔΤ Μφζραο, πξνζθιήζεθαλ απφ ηε Ρσζία ζηειέρε δεκνζίσλ
ππεξεζηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Γεληθή Δπηζεσξήηξηα ησλ Ρσζηθψλ Σεισλείσλ, ν
πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο Διιάδνο ηνπ Δκπνξν-Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Μφζραο, θνο Αλαζηαζηάδεο, , ν
πξφεδξνο ηεο Ρσζηθήο Δζληθήο Δπηηξνπήο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, θνο Victor ARCHIPOV, Ρψζνη
εθηεισληζηέο θαη εθπξφζσπνη αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ θαη εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ. Απφ πιεπξάο
Γξαθείνπ καο, ζπκκεηείρε ν πξντζηάκελφο ηνπ θνο Αζαλάζηνο Θαξαπέηζαο, ν νπνίνο έθαλε παξνπζίαζε γηα
ηηο δηκεξείο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο, ε νπνία έρεη αλαξηεζεί ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ΑΓΟΡΑ, ζην
ζχλδεζκν:
http://www.agora.mfa.gr/administrator/index.php?option=com_agora&view=infofile&layout=edit&id=6612
0

10. Διιεληθή ζπκκεηνρή ζηε δηεζλή έθζεζε Γνκηθψλ Τιηθψλ Mosbuild (Μφζρα 02-05.04.2019)
Μεηαμχ 02-05.04.2019, δηνξγαλψζεθε ε εηήζηα δηεζλήο έθζεζε δνκηθψλ πιηθψλ Mosbuild, ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 1.000 εηαηξείεο-εθζέηεο. Ζ ελ ιφγσ Έθζεζε πξνζέιθπζε πεξί ηνπο 80.000 θιαδηθνχο
επηζθέπηεο (+20% έλαληη ηνπ 2018), κε ηελ πιεηάδα ησλ επηζθεπηψλ απφ ην ρψξν ηνπ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ
εκπνξίνπ, ησλ εμεηδηθεπκέλσλ θαηαζθεπαζηψλ θαη δηαθνζκεηψλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ. Απφ ειιεληθήο πιεπξάο,
ζηελ ελ ιφγσ Έθζεζε ζπκκεηείραλ πέληε επηρεηξήζεηο. ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ην Γξαθείν καο γηα
ηε ζηήξημε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, ζαο γλσξίδνπκε φηη δηνξγαλψλεηαη
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή, ζηνλ θιάδν ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, ζηα ηέιε Μαΐνπ 2019, ζε ζπλεξγαζία κε ην
Enterprise Greece

ΟΤΖΛΠΕΙΘΣΑΜ
11. Πξφβιεςε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 2019
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Asia Development Bank ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζηε ρψξα γηα ην 2019 εθηηκάηαη ζε 5,2%
θαη γηα ην 2020 ζε 5,5%. χκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηνπ Οπδκπεθηζηάλ, ην ΑΔΠ θαηά ην πξψην
ηξίκελν 2019 απμήζεθε θαηά 5,3% (έλαληη αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ 2018), κε ηηο ππεξεζίεο λα απνηεινχλ ην
ζεκαληηθφηεξν ηνκέα (αχμεζε ηνπ θχθινπ πσιήζεσλ θαηά 5%). Θαηά ην 2018 ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ (+5,1%)
ζηεξίρζεθε ζηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ (+18,1% έλαληη ηνπ 2017) θπξίσο ζηνπο ηνκείο
ησλ θαηνηθηψλ, ηεο κεηαπνίεζεο, ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο εμφξπμεο. Θαηά ην 2019 αλακέλεηαη αχμεζε ησλ
εμαγσγψλ θαηά 10% θαη θαηά 12% ην 2020, ε νπνία ζα πξνέιζεη απφ ηελ αχμεζε ηηκψλ ηνπ ρξπζνχ, ηε
ζηαζεξή δήηεζε θπζηθνχ αεξίνπ, ηελ αχμεζε εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πξνο ηε Ρσζία θαη ηηο
γεηηνληθέο ρψξεο θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο επεμεξγαζκέλνπ βάκβαθνο θαη πθαζκάησλ.

12. Πψιεζε βηνκεραληθψλ ρεκηθψλ κνλάδσλ
χκθσλα κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα απφ 03.04.2019, απνθαζίζηεθε ε πψιεζε κεξηδίσλ ζε έμη βηνκεραληθέο
ρεκηθέο κνλάδεο ζε πνζνζηά 51% - 100%. Πξφθεηηαη γηα ηε Ferganaazot (παξαγσγή ακκσλίαο θαη ληηξηθψλ),
Samarkandkimyo, Birinchirezinotehnika Zavodi, Kungrad Soda Plant θαη Dekhkanabad Potash Plant. Με ην
ίδην δηάηαγκα εγθξίζεθε ην αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ηεο ρψξαο γηα ηε ρεκηθή βηνκεραλία γηα ηελ πεξίνδν
2019 – 2030 επελδπηηθνχ χςνπο 12,1 δηο δνι. Πιεξνθνξίεο γηα ην ρεκηθφ θιάδν ηεο ρψξαο ζα βξείηε ζηελ
ηζηνζειίδα http://uzkimyosanoat.uz/
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13. Ξέλεο εηαηξείεο
ηηο 01.04.2019 ζην Οπδκπεθηζηάλ ιεηηνπξγνχζαλ ζπλνιηθά 8.280 εηαηξείεο κε μέλν θεθάιαην (+42,4% έλαληη
πεξπζηλήο πεξηφδνπ). Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο έρνπλ θεθάιαηα απφ ηε Ρσζία, Σνπξθία, Θαδαθζηάλ, Θίλα
θαη Νφηηα Θνξέα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο, εκπνξίνπ, πγείαο, θνηλσληθψλ
ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξηθήο – επηθνηλσλίαο.

14. Δμαγσγέο ρξπζνχ
χκθσλα κε ηελ Θεληξηθή Σξάπεδα ηεο ρψξαο, νη εηήζηεο εμαγσγέο ρξπζνχ αλέξρνληαη ζε 70 – 80 ηφλνπο. Γηα
ην 2019 ε Σξάπεδα ζρεδηάδεη λα πσιήζεη 80 ηφλνπο. Θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2019 ν ρξπζφο ήηαλ ην
ζεκαληηθφηεξν εμαγψγηκν πξντφλ (29,8% επί ζπλφινπ εμαγσγψλ) κε δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν πξντφλ ηελ
«ελέξγεηα – πεηξειατθά πξντφληα» (18,2%) θαη ηηο ππεξεζίεο (16,6%).

ΣΟΤΡΙΛΕΜΘΣΑΜ
15. Απφςεηο ΓΝΣ γηα ηελ νηθνλνκία
Αλαθνηλψζεθαλ ζηηο 17.04.2019 ηα απνηειέζκαηα ηεο επίζθεςεο ηνπ ΓΝΣ ην δηάζηεκα 26.03 – 09.04.2019.
χκθσλα κε ην ΓΝΣ ε αλάπηπμε ζεκείσζε θάκςε εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη ηεο
απζηεξήο λνκνζεζίαο ζε ζέκαηα ζπλαιιάγκαηνο, ε νπνία επέδξαζε επηβαξπληηθά ζηελ θαηαλάισζε θαη ζηηο
ηδησηηθέο επελδχζεηο. Ζ επηηάρπλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πξνο κία νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη ε
βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ζε ζέκαηα αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ είλαη βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε (απαηηνχληαη αιιαγέο ζε ζέκαηα ηδησηηθνπνηήζεσλ δεκνζίσλ εηαηξεηψλ, ελίζρπζεο ηνπ
αληαγσληζκνχ, θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο θιπ). Σν πιήξεο θείκελν είλαη πξνζβάζηκν ζηελ ηζηνζειίδα
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/04/10/pr19112-turkmenistan-imf-staff-completes-2019-articleiv-mission?cid=em-COM-123-38631
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ΕΛΠΟΡΘΙΕ ΕΙΘΕΕΘ ΣΗ ΡΩΘΑ 2019 - 2020
Έκθεζη

Ιλάδος

Ημ/νιες

Θζηόηοπος

ENERGETIKA &
ELEKTROTECHNIKA –
RUSSIAN
INTERNATIONAL
ENERGY FORUM

Δλέξγεηα

25-28.06.2019

http://en.energetika-restec.ru

CPM - COLLECTION
PREMIERE MOSCOW.
SPRING

Έλδπζε

03-06.09.2019

http://cpm-moscow.com

World Food Moscow

Σξφθηκα - Πνηά

24-27.09.2019

www.world-food.ru

International Fair Leather Footwear - Fur Technology

Τθάζκαηα, Έλδπζε,
Τπφδεζε, Γέξκα

19-22.09.2019

www.expoleather.ru

MPIRES

Αθίλεηα

04-05.10.2019

http://mpires.ru

PCV EXPO Moscow

Αληιίεο, ζπκπηεζηέο,
βαιβίδεο

22-24.10.2019

www.pcvexpo.ru

INTERCHARM
Professional, Moscow

Θαιιπληηθά

23-26.10.2019

www.intercharm.ru

ΑΡΣΔΘΑ Moscow

Φαξκαθεπηηθά

05-05.12.2019

www.aptekaexpo.ru

INTERPLASTICA +

Πιαζηηθά –
πζθεπαζίεο

28.01 - 31.01.2020

www.upakovkatradefair.com

INTERCHARM
Professional, St. Petersburg

Θαιιπληηθά

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ
2020

www.intercharmspb.ru

PROD-EXPO

Σξφθηκα - Πνηά

10-14.02.2020

www.prod-expo.ru

AQUA-THERM MOSCOW

Θέξκαλζε - Φχμε

11-14.02.2020

www.aquathermmoscow.ru

INGREDIENTS

Σξφθηκα θαη πξψηεο
χιεο

18-20.02.2020

www.ingred.ru

INTOURMARKET

Σνπξηζκφο

12-14.03.2020

www.itmexpo.ru

ΜΗΣΣ

Σνπξηζκφο

17-19.03.2020

www.mitt.ru

MODERN BAKERY
MOSCOW

Αξηνζθεπάζκαηα

17-20.03.2020

http://modern-bakery.ru

INTERNATIONAL
PRIVATE LABEL SHOW –
IPLS

Γηάθνξνη θιάδνη

08-09.04.2020

www.ipls-russia.ru

UPAKOVKA
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WORLD BUILD Moscow

Θαηαζθεπέο, Γνκηθά
πιηθά

31.03 – 03.04.2020

www.worldbuildmoscow.ru

IPhEB & CPhI Russia

Φάξκαθα

April 2020

www.ipheb.ru

INTERFOOD St.
Petersburg

Σξφθηκα - Πνηά

16-17.04.2020

www.interfood-expo.ru

16-18.04.2020

www.interstroyexpo.com

InterStroy/WorldBuild St.
Petersburg

Θαηαζθεπέο, Γνκηθά
πιηθά
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