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Γηκεξέο εκπόξην κεηαμύ Διιάδαο
θαη νπεδίαο
ύκθσλα κε ηε ζνπεδηθή ηαηηζηηθή
Τπεξεζία, νη εμαγσγέο ηεο Διιάδαο
πξνο ηε νπεδία δηαηεξνύληαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα. Σν 2013, νη ειιεληθέο
εμαγσγέο ζεκείσζαλ αύμεζε ηεο
ηάμεσο ηνπ 5,5-6% θαη αλήιζαλ ζε
1,28 δηζ. θνξόλεο (148,5 εθαη. επξώ), ελώ ην 2014 παξνπζηάζηεθε,
κείσζε θαηά 4% ζηηο εμαγσγέο ηεο
Διιάδαο πξνο ηε νπεδία.
Όζνλ αθνξά ζηηο εηζαγσγέο από ηε
νπεδία, παξαηεξείηαη ζε γεληθέο
γξακκέο ζπλερήο κείσζε θαηά ηα
ηειεπηαία ρξόληα. Σν πεξαζκέλν
έηνο, νη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο από ηε
νπεδία ήηαλ 2,07 δηζ. θνξόλεο
(228,1 εθαη. επξώ) θαη εκθάληζαλ
κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3,9% ζε ζύγθξηζε κε ην 2013, πνπ είραλ αλέιζεη
ζε 237,5 εθαη. επξώ.

Σν έιιεηκκα ζην εκπνξηθό ηζνδύγην
ην 2014 ήηαλ 846,7 εθαη. θνξόλεο
(93 εθαη. επξώ) θαη ζεκείσζε κηθξή
αύμεζε ζε ζύγθξηζε κε ην 2013. Σα
πξνεγνύκελα έηε, είρε ππάξμεη εμαηξεηηθά κεγάιε κείσζε ηνπ εκπνξηθνύ
ειιείκκαηνο κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ
(βι. πίλαθα 3).
Σα θπξηόηεξα ειιεληθά πξντόληα πνπ
εμήρζεζαλ ζηε νπεδία ην 2013
ήηαλ ηπξνθνκηθά πξντόληα, δηάθνξεο
άξγηινη (κπεληνλίηεο), πιαζηηθέο
ύιεο (πνιπζηπξόιην), δηόπηξεο, ζηδεξνθξάκαηα (ζηδεξνληθέιην), ειηέο,
παξαζθεπαζκέλα ιαραληθά, δηάθνξα
θξνύηα (θπξίσο ζηαθύιηα θαη πνξηνθάιηα), ελδύκαηα, θαξκαθεπηηθά
πξντόληα, θ.ά.
Καηά ην πεξαζκέλν έηνο, ηα ηπξνθνκηθά πξντόληα (ζε πνιύ κεγάιν πνζνζηό, θέηα), απνηέιεζαλ ην ζεκαληηθόηεξν εμαγσγηθό πξντόλ ηεο Διιάδαο ζηε νπεδία κε κεξίδην 17,4%

Δπηκέιεηα - ύληαμε:
ηαύξνο ηαπξάθνο
Γξακκαηέαο ΟΔΤ A΄

Photo: https://brandondarnell.wordpress.com/2012/10/09/how-does-sweden-actually-stack-up-against-crime-fiction-by-the-likes
-of-stieg-larsson/
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επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ. ηε
δεύηεξε ζέζε βξίζθεηαη ν κπεληνλίηεο κε κεξίδην
8,4%, ελώ νη δηόπηξεο πνπ απνηεινύζαλ ην δεύηεξν εμαγσγηθό πξντόλ ηεο Διιάδαο ηα πξνεγνύκελα έηε, είλαη πιένλ ζηελ πέκπηε ζέζε θαη έρνπλ
πνζνζηό 6,2%.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη εμαγσγέο ζεκαληηθώλ
πνζνηήησλ ηνπ πνιεκηθνύ απηνύ πιηθνύ θαηά ηα
δύν-ηξία ηειεπηαία ρξόληα νθείινληαη ζε ζπκθσλία πνπ είρε ππνγξαθεί κεηαμύ ηνπ ζνπεδηθνύ
ζηξαηνύ θαη ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο «Θέσλ Αηζζεηήξεο», θαηόπηλ δηελέξγεηαο ζρεηηθνύ δηαγσληζκνύ. Μεηαμύ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ εμαγσγηθώλ αγαζώλ ηεο Διιάδαο ζπγθαηαιέγνληαη επίζεο πιαζηηθέο ύιεο (πνζνζηό 7,9%) θαη ειηέο
(6,3%).
Πίλαθαο 1: Βαζηθά εμαγόκελα πξνϊόληα ηεο
Διιάδαο ζηε νπεδία
%
Αμία
ζε
ζύλνιν
ζε εθαη. € εμαγωγώλ

Πξνϊόληα

23,5

17,4%

11,3

8,4%

3

Σπξνθνκηθά πξνϊόληα
(Φέηα)
Γηάθνξεο άξγηινη
(Μπεληνλίηεο)
Πιαζηηθέο ύιεο
(Πνιπζηπξόιην)

10,7

7,9%

4

Διηέο

8,5

6,3%

5

Γηόπηξεο

8,4

6,2%

6

Φαξκαθεπηηθά πξνϊόληα

6,2

4,6%

7

ηαθύιηα, λωπά ή μεξά

5,7

4,2%

8

ηδεξνθξάκαηα
(ηδεξνληθέιην)

4,9

3,7%

9

Γηάθνξα ελδύκαηα
(δαθέηεο, θνύζηεο θ.α.)

3,8

2,8%

3,5

2,6%

1
2

10 Ρπκνπιθά πινία
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Πίλαθαο 2: Βαζηθά εηζαγόκελα πξνϊόληα ηεο
Διιάδαο από ηε νπεδία
%
Αμία
ζε ζύλνιν
ζε εθαη. € εηζαγωγώλ

Πξνϊόληα
1

Φαξκαθεπηηθά πξνϊόληα

33,1

14,5%

2

Υαξηί θαη ραξηόληα

13,9

6,1%

3

Πξνϊόληα μπιείαο

8,4

3,7%

4

6,1

2,7%

5

Φάξηα απνμεξακέλα &
θαπληζηά
Υαξηί θαη ραξηόληα επηρξηζκέλα κε θανιίλε

5,8

2,6%

6

Οηλνπλεπκαηώδε πνηά

4,8

2,1%

7

Πιαηέα πξνϊόληα έιαζεο
από αλνμείδωην ράιπβα

4,7

2,0%

8

Κξέκα γάιαθηνο

3,6

1,6%

9

Υαξηί εθεκεξίδωλ, ζε
θπιίλδξνπο ή θύιια

3,1

1,4%

1,1

0,5%

10 Υεκηθνί πνιηνί από μύιν

Μεηαμύ ησλ βαζηθόηεξσλ πξντόλησλ ζηηο εηζαγσγέο ηεο Διιάδαο από ηε νπεδία, γηα ην ίδην
πάληα έηνο, ζπγθαηαιέγνληαη θαξκαθεπηηθά
παξαζθεπάζκαηα, πξντόληα από ραξηί θαη ραξηόλη, πξντόληα μπιείαο, ςάξηα παζηά, νηλνπλεπκαηώδε πνηά, κεραλήκαηα, θξέκα γάιαθηνο, ραξηί
εθεκεξίδσλ, ρεκηθνί πνιηνί από μύιν θηι.
Σα θαξκαθεπηηθά πξντόληα απνηεινύλ ην ζεκαληηθόηεξν πξντόλ πνπ εηζάγεη ε Διιάδα από ηε
νπεδία θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη παξόιν
πνπ παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά ζε ζρέζε κε ην
2013 παξακέλνπλ ζηελ πξώηε ζέζε θαη έρνπλ
πνζνζηό 14,5% ζην ζύλνιν ησλ ειιεληθώλ εηζαγσγώλ γηα ην πεξαζκέλν έηνο. ηε δεύηεξε ζέζε
ην 2014 βξίζθνληαη, όπσο θαη ην πξνεγνύκελν
έηνο, πξντόληα ράξηνπ.

Πίλαθαο 3: Γηκεξέο Δκπόξην Διιάδαο-νπεδίαο ηα ηειεπηαία πέληε έηε
(Πνζά ζε εθαη. SEK. Δληόο παξέλζεζεο ην πνζό θαηά πξνζέγγηζε ζε εθαη. επξώ)
2010

2011

2012

2013

2014

Δμαγωγέο (πξνο
νπεδία)

1411,9 (148,0)

1340,7 (148,8)

1218,2 (139,9)

1284,4 (148,5)

1229,2 (135,1)

Δηζαγωγέο (από
νπεδία)

3858,2 (404,4)

3113,7 (344,8)

2186,5 (251,0)

2054,6 (237,5)

2075,9 (228,1)

Όγθνο εκπνξίνπ

5270,1 (552,4)

4454,4 (493,6)

3404,7 (390,9)

3339,0 (386,0)

3305,1 (363,2)

-2447,1 (-256,5)

-1773,0 (-196,0)

-968,3 (-111,1)

-770,2 (-89,0)

-846,7 (-93,0)

Δκπνξηθό ηζνδύγην

Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο νπεδίαο (Statistics Sweden - SCB)
* Σν 2014, ην 1 επξώ, θαηά κέζν όξν, αληηζηνηρνύζε ζε 9,10 ζνπεδηθέο θνξόλεο (SEK). Σα πξνεγνύκελα ρξόληα ε κέζε ηζνηηκία ήηαλ γηα ην 2010: 1 επξώ = 9,54 SEK, 2011: 1 επξώ = 9,03, ηo 2012: 1 επξώ = 8,71 SEK θαη 2013: 1 επξώ = 8,65 SEK
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ
Ηκεξίδα ηνπ Δζληθνύ Φνξέα Δκπνξίνπ ηεο
νπεδίαο (ηνθρόικε, 27 Μαΐνπ 2015)
Γηνξγαλώζεθε ζηε ηνθρόικε, ζηηο 27 Μαΐνπ
2015, ελεκεξσηηθή εκεξίδα γηα ηηο δξάζεηο θαη
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Δζληθνύ Φνξέα Δκπνξίνπ
ηεο νπεδίαο (Kommerskollegium – National
Board of Trade) ζρεηηθά κε ελέξγεηεο ππνζηήξημεο ησλ εηαηξεηώλ πνπ επηζπκνύλ λα εμάγνπλ ηα
πξντόληα ηνπο ζηε νπεδία. ηελ ελ ιόγσ ελεκεξσηηθή εκεξίδα παξαβξέζεθαλ νηθνλνκηθνί θαη
επηρεηξεκαηηθνί παξάγνληεο, δεκνζηνγξάθνη θαζώο επίζεο εθπξόζσπνη Πξεζβεηώλ.
Αξρηθά, νη ηζύλνληεο ηνπ Δζληθνύ Φνξέα Δκπνξίνπ πξνέβεζαλ ζε ιεπηνκεξή παξνπζίαζε ηνπ
ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ «Product Contact Point»
ζηε νπεδία, ην νπνίν δύλαηαη λα παξέρεη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνπο θαλνληζκνύο πνπ δηέπνπλ
ηηο εηζαγσγέο δηαθόξσλ αγαζώλ ζηε ζνπεδηθή
αγνξά.
ηε ζπλέρεηα, ππήξμε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ
θέληξνπ SOLVIT ζηε νπεδία, ην νπνίν απνηειεί
κέξνο ελόο Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ παξόκνησλ θέληξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε όια ηα θξάηε-κέιε ηεο
ΔΔ κε ζθνπό ηελ επίιπζε δηαζπλνξηαθώλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη κεηαμύ κηαο επηρείξεζεο ή πνιίηε θαη κηαο εζληθήο δεκόζηαο αξρήο.
ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εκεξίδαο, ππήξμε παξνπζίαζε ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζίεπζε ν Δζληθόο
Φνξέαο Δκπνξίνπ γηα πξνβιήκαηα θαη πεξηνξηζκνύο πνπ ηίζεληαη ζε πνιίηεο άιισλ θξαηώλ κειώλ πνπ επηζπκνύλ λα δηακείλνπλ θαη λα εξγαζηνύλ ζηε νπεδία.
Βξάβεπζε ειιεληθνύ νίλνπ ζην δηεζλή δηαγωληζκό «Vinordic Wine Challenge»
ην πιαίζην ηνπ δηεζλνύο δηαγσληζκνύ «Vinordic
Wine Challenge», πνπ δηνξγαλώζεθε ζηε ηνθ-

Photo: http://grekiskaviner.com/

Photo: http://www.gastronord.se/aktuellt/vinnarna-i-vinordic-wine-

ρόικε, ζηηο 22 Μαΐνπ 2015, βξαβεύηεθε ην ειιεληθό θξαζί «Petit Verdot Lyric 2005 Papaioannou» από ην θηήκα Παπατσάλλνπ σο ην θαιύηεξν ζηελ θαηεγνξία ησλ βηνινγηθώλ εξπζξώλ νίλσλ. ην ελ ιόγσ θξαζί απνλεκήζεθαλ ηα βξαβεία «Best Value» θαη «Gold Trophy». Ο ζπγθεθξηκέλνο νίλνο εηζάγεηαη ζηε νπεδία από ηελ
εηαηξεία «Metamorfosi» ηνπ νκνγελνύο επηρεηξεκαηία θ. Γηώξγνπ Παπαδόπνπινπ.
εκεηώλεηαη όηη, ν δηαγσληζκόο «Vinordic Wine
Challenge» αθνξά ηνπο θαιύηεξνπο νίλνπο πνπ
θπθινθνξνύλ ζηε ζνπεδηθή αγνξά, ελώ ε θξηηηθή
επηηξνπή απνηειείηαη από δηαθεθξηκέλνπο νηλνιόγνπο, sommeliers θαη ινηπνύο επαγγεικαηίεο
από ηνλ θιάδν ηνπ νίλνπ.
πκκεηνρή ηνπ Γξαθείνπ
ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο
ηνθρόικεο ζε εθδήιωζε
ηνπ επηκειεηεξίνπ Αξγνιίδαο
Ο δηεπζύλσλ ηνπ Γξαθείνπ
ΟΔΤ, θ. η. ηαπξάθνο,
ζπκκεηείρε ζε εθδήισζε
ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αξγνιίδαο πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη δπλαηόηεηεο
πξνώζεζεο πξντόλησλ
ζηελ αγνξά ηεο νπεδίαο. Ζ εθδήισζε έιαβε
ρώξα ζε εθζεζηαθό ρώξν ζην Ναύπιην, ζηηο 9
Μαΐνπ 2015, ζην πιαίζην ηεο 11εο πεξηθεξεηαθήο
έθζεζεο «Αξγνιίδα 2015».
ηελ ελ ιόγσ εθδήισζε ππήξμε επίζεο ζπκκεηνρή ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ Πξεζβείαο Μόζραο, θ. Ζιία Θαλαζά, ν νπνίνο πξνέβε ζε παξνπζίαζε ηεο ξσζηθήο αγνξάο. Μεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ παξνπζηάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηκεξείο ζπλαληήζεηο ησλ νκηιεηώλ κε παξαγσγνύο θαη επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο από
δηάθνξνπο θιάδνπο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ.

ΜΑΙΟ

ΣΟΤΡΙΜΟ
Άξζξα ηεο ζνπεδηθήο εθεκεξίδαο Expressen
γηα ηελ παξαιηαθή δώλε ηεο Αζήλαο
ηε ζηήιε Allt om Resor («Σα πάληα γηα ηα Σαμίδηα») ηεο ζνπεδηθήο εθεκεξίδαο Expressen
(θηιειεύζεξε απνγεπκαηηλή εθεκεξίδα κε
248.600 θύιια ε εκεξήζηα θαη 329.900 ε θπξηαθάηηθε έθδνζε) δεκνζηεύζεθαλ άξζξα ηεο δεκνζηνγξάθνπ ηνπξηζηηθνύ ξεπνξηάδ Lotta Svedberg
ζρεηηθά κε ηελ παξαιηαθή δώλε ηεο Αζήλαο. εκεηώλεηαη όηη ην ηαμίδη ηεο νπεδήο δεκνζηνγξάθνπ δηνξγαλώζεθε θαηόπηλ πξσηνβνπιίαο θαη
ζρεηηθώλ ελεξγεηώλ ηνπ Γξαθείνπ ΔΟΣ θαλδηλαβίαο.
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ηo δεύηεξν άξζξν κε ηίηιν «Πέληε εκπεηξίεο πνπ
δελ πξέπεη λα ράζεηε ζηελ παλέκνξθε Ρηβηέξα
ηεο Αζήλαο» γίλεηαη αλαθνξά ζε εκπεηξίεο πνπ
πξέπεη νπσζδήπνηε λα βηώζνπλ νη ηαμηδηώηεο
πνπ ζα απνθαζίζνπλ λα πάλε ζηελ παξαιηαθή
δώλε ηεο Αζήλαο. πγθεθξηκέλα, πξνηείλνληαη ηα
εμήο: 1) βόιηα ζηηο καξίλεο κε ηα πνιπηειή ζθάθε, 2) επίζθεςε ζηελ Γιπθάδα, 3) κία εκέξα ζε
πνιπηειέο μελνδνρείν ηεο Ρηβηέξαο, 4) κπάλην ζηε
Βνπιηαγκέλε, 5) ειηνβαζίιεκα (Πεγή: Γξαθείν
Σύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνθρόικεο).
ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ
Έθζεζε ηνπξηζκνύ Senior (Μάικε, 6-8 Μαΐνπ
2015)
Ζ Έθζεζε Senior δηεμήρζε ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν
«Malmömässan» ζηελ πόιε Μάικε, από 6 έσο 8
Μαΐνπ, κε ζπκκεηνρή ηαμηδησηηθώλ πξαθηνξείσλ
θαη μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ από δηάθνξεο ρώξεο.

Σν πξώην άξζξν θέξεη ηνλ ηίηιν «Πνιπηειήο δσή
ζηελ Αζελατθή Ρηβηέξα» θαη αλαθέξεηαη εθηελώο
ζηα λόηηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο (π.ρ. Βνπιηαγκέλε, Π. Φάιεξν, Άιηκνο, Γιπθάδα, Βνύια, Βάξθηδα θαη Λαγνλήζη).
Σν ελ ιόγσ δεκνζίεπκα επηζεκαίλεη, κεηαμύ
άιισλ, όηη ν νπεδόο πξίγθηπαο Carl Philip πέξαζε νιηγνήκεξεο δηαθνπέο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη δηέκεηλε ζην μελνδνρείν πέληε αζηέξσλ
Astir Palace ελώ εθεί επίζεο δηνξγάλσζε ην
bachelor party ηνπ κε πνιινύο πξνζθεθιεκέλνπο
από ην δηεζλέο jet set.

Photo: http://www.seniormassan.se/senior-malmo/for-utstallare-1

Ζ έθζεζε Senior απεπζύλεηαη ζε πνιίηεο ηξίηεο
ειηθίαο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ρξόλν θαζώο θαη ηελ
νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηνύλ ηαμίδηα ζε ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ θαη δηνξγαλώλεηαη
ζε εηήζηα βάζε ζηηο ηξεηο κεγαιύηεξεο πόιεηο ηεο
νπεδίαο: ηνθρόικε, Γθέηεκπνξγθ θαη Μάικε.

Photo: http://www.seniormassan.se/senior-malmo/for-besokare-1

ΜΑΙΟ

ΔΚΓΗΛΧΔΙ
Διιεληθή ζπκκεηνρή ζε δηεζλέο θεζηηβάι κπύξαο ζηε ηνθρόικε
Γηεζλέο θεζηηβάι κπύξαο έιαβε ρώξα ζηε Βξεηαληθή Πξεζβεία ζηε ηνθρόικε, ζηηο 29 Μαΐνπ
2015, ην νπνίν δηνξγαλώζεθε από ηελ Έλσζε
Γηπισκαηώλ νπεδίαο θαη ζπκκεηείραλ Πξεζβείεο πνιιώλ θξαηώλ.
Σν θεζηηβάι ζεκείσζε εμαηξεηηθή επηηπρία θαη
παξεπξέζεθαλ εθαηνληάδεο πξνζθεθιεκέλνη
(ζηειέρε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο ηεο νπεδίαο,
θνξείο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο, κέιε ηνπ
δηπισκαηηθνύ ζώκαηνο θα). Καηά ηε δηάξθεηα
ηεο εθδήισζεο, ππήξμε γεπζηγλσζία κπύξαο,
όπνπ νη θαιεζκέλνη είραλ ηε δπλαηόηεηα λα δνθηκάζνπλ αξθεηά είδε κπύξαο από δηαθνξεηηθέο
ρώξεο, ελώ ηαπηόρξνλα είραλ ηελ επθαηξία λα
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γεπηνύλ παξαδνζηαθά εδέζκαηα ησλ ρσξώλ πνπ
ζπκκεηείραλ ζην θεζηηβάι.
εκεηώλεηαη όηη, ππήξμε ειιεληθή ζπκκεηνρή
γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά ζην ελ ιόγσ θεζηηβάι, θαηόπηλ ζπλεξγαζίαο ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηνθρόικεο κε ην Γξαθείν Σύπνπ θαη
Δπηθνηλσλίαο ηνθρόικεο θαζώο επίζεο ην Γξαθείν ΔΟΣ θαλδηλαβίαο.
Μέζσ ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ζην δηεζλέο θεζηηβάι, ην νπνίν έρεη θαζηεξσζεί ηα ηειεπηαία
ρξόληα, πξνβιήζεθαλ νη κπύξεο: Volkan (Volkan
Santorini Beer), Βεξγίλα (Επζνπνηία Μαθεδνλίαο
Θξάθεο ΑΔ), ΑΛΦΑ (Αζελατθή δπζνπνηία). Σν
εζηηαηόξην ειιεληθήο θνπδίλαο «Mykonos», ην
νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη κε εμαηξεηηθή επηηπρία
ζηε ηνθρόικε, απνηέιεζε ην βαζηθό ρνξεγό ηεο
ειιεληθήο ζπκκεηνρήο.

ΜΑΙΟ

ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ
Event: SkogsElmia (Forestry Fair)
Duration: 4-6 June 2015
Organizer: Elmia AB
Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping
Tel: 0046 3610 29 47
E-mail: skogselmia@elmia.se
Website: www.elmia.se/en/SkogsElmia/
Event: DreamHack Summer 2015
Duration: 13-16 June 2015
Organizer: Elmia AB
Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping
Tel: 0046 3610 29 47
E-mail: bokning@dreamhack.se
Website: www.dreamhack.se/dhs15/
Event: Welcome Home Expo (House building, mobile living, equipment etc)
Duration: 21-28 June 2015
Organizer: Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre
Address: Box 5222, 40224 Gothenburg
Tel: 0046 317088000
Fax: 0046 31160330
E-mail: jacob.ryder@svenskamassan.se
Website: www.svenskamassan.se/en/sites/Welcome-Home-Expo/
Event: ISSCR 2015 (Premier international society for stem cell science )
Duration: 24-27 June 2015
Organizer: Stockholm International Fairs
S-125 80 Stockholm
Tel : 0046 87494100
Fax: 0046 87496178
E-mail: membership@isscr.org
Website: www.isscr.org/home/annual-meeting/isscr2015
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