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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Είσοδος στην γερμανική αγορά 

1. Έλεγχος αξιοπιστίας γερμανικών εταιρειών 

Ο έλεγχος φερεγγυότητας των συνεργατών και των επιχειρηματικών εταίρων είναι σημαντική παράμετρος 

επιτυχούς επιχειρηματικής δραστηριοποίησης σε κάθε ξένη αγορά και το αυτό ισχύει και για την 

γερμανική. 

Συνιστάται προς τις ελληνικές εταιρείες, πριν την οριστικοποίηση οιασδήποτε παραγγελίας με επιχείρηση 

με την οποία δεν έχουν στο παρελθόν συνεργασθεί, να συμβουλεύονται λεπτομερώς το επιχειρηματικό της 

προφίλ και να επιδιώκουν οπωσδήποτε απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με την δηλούμενη εταιρεία, 

προκειμένου να διασταυρώνεται η ταυτότητα του παραγγελιοδόχου και να διευκρινίζονται οι ακριβείς 

όροι συναλλαγής. Επιπλέον, συνιστάται να μην προχωρούν σε πληρωμές προκαταβολών, εφ’ όσον δεν 

διαθέτουν διασταυρωμένα, πλήρη στοιχεία του εντολοδόχου εκτέλεσης της παραγγελίας. 

Θα πρέπει, επίσης, να επιμένουν να τους παρέχεται ο Αριθμός Εγγραφής της εταιρείας στο Ομοσπονδιακό 

Μητρώο Επιχειρήσεων (στα Γερμανικά με τα αρχικά HRB), καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

(στα Γερμανικά USt-Id: DE ακολουθούμενο από 9ψήφιο αριθμό), στοιχεία τα οποία, συνήθως, παρέχονται 

από όλες τις νομίμως λειτουργούσες γερμανικές εταιρείες και, μάλιστα, παρατίθενται στις οικίες 

ιστοσελίδες.  

Τέλος, εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή έναντι εταιρειών παραπλανητικής παροχής «υπηρεσιών» εγγραφής 

(συμπλήρωσης ή διόρθωσης) και καταχώρησης των εταιρικών στοιχείων σε καταλόγους τύπου 

«Ευρωπαϊκός Επιχειρηματικός Αριθμός» (“European Business Number”), οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν 

με επιχειρηματικούς καταλόγους της ΕΕ. Οι εν λόγω εταιρείες μετέρχονται αθέμιτων πρακτικών, όπως η 

αναγραφή των όρων της «διαφημιστικής καταχώρησης» με μικρότερους χαρακτήρες εντός μιας 

μεγαλύτερης παραγράφου, επιδιώκοντας να αποσπάσουν την ενυπόγραφη αποστολή των εντύπων από 

πλευράς των ελληνικών εταιρειών. Στη συνέχεια, εκλαμβανομένα τα ενυπόγραφα έντυπα ως συμβατική 

υποχρέωση παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών, αξιώνεται η πληρωμή σχετικών τιμολογίων, επισειομένης 

χρήσεως ενδίκων μέσων στην Γερμανία, οι εν λόγω γερμανικές εταιρείες αρνούνται την μονομερή 

ακύρωση των «συμβολαίων». 

Συνιστάται, εν κατακλείδι, σε ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες προτίθενται να συνάψουν νέα συνεργασία 

με αντίστοιχες γερμανικές, για τις οποίες δεν διαθέτουν ακριβή και διασταυρωμένα στοιχεία, όπως 

επίσημη ιστοσελίδα, διεύθυνση, σταθερό τηλέφωνο, εταιρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ΑΦΜ κλπ., να 

επιδιώκουν προηγουμένως επικοινωνία με τα Γραφεία ΟΕΥ Βερολίνου, Μονάχου, Ντύσσελντορφ. 

2. Βιομηχανική ιδιοκτησία 

2.1 Ευρεσιτεχνίες 

Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούνται από το Γερμανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Σημάτων 

(Deutsches Patent- und Markenamt/DPMA, www.dpma.de). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει 

αίτηση, η οποία να συνοδεύεται από λεπτομερή τεχνική περιγραφή της ευρεσιτεχνίας και να καταβάλει το 

αναλογούν τέλος.  

http://www.dpma.de/
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Για τις αιτήσεις αλλοδαπών ισχύει ό,τι και για τις αιτήσεις Γερμανών πολιτών, ωστόσο, εάν ο αιτών δεν 

έχει κατοικία ή έδρα στην Γερμανία, πρέπει να ορίσει ως εκπρόσωπό του τον δικηγόρο που καταθέτει την 

αίτηση. 

Παράλληλα με την κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας στην Γερμανία, ισχύει και η διαδικασία κατοχύρωσης 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει την ευρωπαϊκή διαδικασία έναντι της γερμανικής, 

τότε παρέχεται προστασία σε όσες ευρωπαϊκές χώρες έχουν υπογράψει την σχετική Συμφωνία. Οι 

ευρωπαϊκές ευρεσιτεχνίες παρέχουν πλήρη νομική κατοχύρωση και προστασία (Europäisches Patentamt 

München, http://www.epo.org/applying.html). 

Σήματα 

Ως σήμα ορίζεται η επωνυμία της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, ο όρος, η απεικόνιση, το λογότυπο 

ή ο συνδυασμός αυτών, με τα οποία προσδιορίζεται μία εταιρεία, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της. Τα 

σήματα τυγχάνουν προστασίας εφ’ όσον κατατεθούν στο Γερμανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Σημάτων 

(Deutsches Patent- und Markenamt/DPMA).  

Ο κάτοχος ενός κατοχυρωμένου σήματος έχει την αποκλειστική δυνατότητα χρήσης του. Μπορεί να το 

συνοδεύει με το χαρακτηριστικό ® που ακολουθεί το όνομα. Η προστασία παρέχεται για 10 έτη και 

μπορεί να παραταθεί για άλλα 10. 

Άδεια χρήσης 

Το δικαίωμα χρήσης μίας ευρεσιτεχνίας ή ενός σήματος μπορεί να αποτελέσει μέρος μίας αποκλειστικής ή 

γενικής άδειας. Η χορήγηση τέτοιας άδειας σε τρίτο μέρος, δίνει σε αυτό την δυνατότητα χρήσης ή 

εκμετάλλευσης του σήματος, χωρίς όμως να αποκτά την ιδιοκτησία επ’ αυτού. 

Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης δίδει την δυνατότητα χρήσης μόνον σε έναν δικαιούχο, συνήθως 

εντός μίας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. 

Το δικαίωμα γενικής ή μη αποκλειστικής χρήσης δίδει την δυνατότητα χρήσης σε περισσότερους του ενός 

δικαιούχους, εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής 

2.2 Απομιμητικά προϊόντα 

Η οικονομική ζημία για την γερμανική οικονομία από την παράνομη εισαγωγή και διακίνηση 

παραποιημένων προϊόντων είναι τεράστια, ανερχόμενη, σύμφωνα με υπολογισμούς, σε €56 δις ετησίως 

(στοιχεία 2016), ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, ποσοστό 79% των γερμανικών επιχειρήσεων πλήττονται 

από κάποιας μορφής προϊοντικής πειρατείας. 

Τα προϊόντα προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από την Κίνα και την λοιπή ΝΑ Ασία, αλλά και από χώρες 

της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα των καταναλωτικών 

προϊόντων, από τσάντες χειρός, κοσμήματα, ρούχα, υποδήματα, αρώματα και προϊόντα προσωπικής 

φροντίδας, έως ηλεκτρονικές συσκευές παντός είδους (κινητά τηλέφωνα, Η/Υ κλπ.), νοθευμένα και 

παραποιημένα ποτά, τσιγάρα, αλλά και ανταλλακτικά αυτοκινήτων και συσκευών, έως και ολόκληρες 

μηχανές ή μηχανικά συγκροτήματα. 

Πέραν της απώλειας εσόδων για το γερμανικό δημόσιο, η εισαγωγή και εμπορία πειρατικών προϊόντων 

νοθεύει τον ανταγωνισμό, περιστέλλει την εγχώρια απασχόληση και έχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο σε 

μία χώρα όπως η Γερμανία, η οποία παράγει υψηλών προδιαγραφών προϊόντα. 

Την κύρια αρμοδιότητα για την προστασία από την εισαγωγή παραποιημένων και απομιμητικών 

προϊόντων στην Γερμανία έχουν τα Τελωνεία, και ειδικότερα η Δ/νση Προστασίας Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας στο Μόναχο, η οποία δημοσιεύει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την παραποίηση 

και πειρατεία προϊόντων (https://tinyurl.com/3uoevab), καθώς και το ισχύον καθεστώς κατά την εισαγωγή 

προϊόντων στην Γερμανία, τόσον για επιχειρήσεις 

(http://www.zoll.de/DE/Unternehmen/unternehmen_node.html), όσον και για ιδιώτες 

(http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/privatpersonen_node.html). Πληροφορίες δύνανται να αντληθούν 

επίσης από το ειδικό φυλλάδιο των Γερμανικών Τελωνείων για την πειρατεία προϊόντων, υπό 

file:///C:/Users/user12/Downloads/faltblatt_produktpiraterie_im_visier.pdf.  

http://www.epo.org/applying.html
https://tinyurl.com/3uoevab
http://www.zoll.de/DE/Unternehmen/unternehmen_node.html
http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/privatpersonen_node.html
file:///C:/Users/user12/Downloads/faltblatt_produktpiraterie_im_visier.pdf
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Παράλληλα, μέτρα κατά της διακίνησης παραποιημένων και πειρατικών προϊόντων λαμβάνονται τόσο από 

την αρμόδια Δ/νση Πνευματικών και Εκδοτικών Δικαιωμάτων του Ομοσπονδιακού Υπουργείου 

Δικαιοσύνης (www.bmj.bund.de) και το Γερμανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Σημάτων (Deutsches 

Patent- und Markenamt/DPMA, www.dpma.de), όσον και από διάφορους φορείς προστασίας της 

πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως το Παρατηρητήριο Παραβιάσεων Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας (Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen/GVU, www.gvu.de)  

3. Καταναλωτικά πρότυπα και τάσεις 

Σύμφωνα με στοιχεία της Γερμανικής Στατιστικής Αρχής (Destatis), το μεγαλύτερο ποσοστό των 

συνολικά 78,6 εκατ. γερμανικών νοικοκυριών (στοιχεία 2015), ήτοι 31,8 εκατ. ή 40,5%, αφορούσε 

οικογένειες με τέκνο/τέκνα, ενώ 22,2% ή 17,5 εκατ. νοικοκυριά έγγαμα ζευγάρια χωρίς τέκνα. Ο πίνακας 

που ακολουθεί απεικονίζει την διαστρωμάτωση των γερμανικών νοικοκυριών. 

Πληθυσμός (2016) και νοικοκυριά (2015), Γερμανία 

Νοικοκυριά(στοιχεία 2015) 

Ενός ατόμου 

Έγγαμα ζευγάρια (άνευ τέκνου/τέκνων) 

Έγγαμα ζευγάρια με τέκνο/τέκνα 

Μόνη μητέρα με τέκνο/τέκνα 

Μόνος πατέρας με τέκνο/τέκνα 

78,6 εκατ. 

13,1 εκατ. (16,7%) 

17,5 εκατ. (22,2%) 

31,8 εκατ. (40,5%) 

5,9 εκατ. (7,5%) 

1,0 εκατ. (1,3%) 

Πηγή: Γερμανική Στατιστική Αρχή/Destatis 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (2015), το μέσο μηνιαίο (μεικτό) εισόδημα ανά γερμανικό 

νοικοκυριό ανήλθε σε €4.196, το οποίο προέκυψε: κατά 62,4% (ή €2.620) από παραγωγικές 

δραστηριότητες (μισθωτή εργασία, ελεύθερη επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα), 22,9% (ή 

€960) από κοινωνικές παροχές (συντάξεις, επιδόματα τέκνων, ανεργίας κλπ.), 9,9% (ή €414) από 

προσόδους ακινήτων, ομολόγων κλπ. και, τέλος, 4,8% (ή €202) από μη κοινωνικές παροχές (πχ. ιδιωτικά 

ασφαλιστικά προγράμματα και συντάξεις κλπ.). 
 

Σύνθεση μέσου μηνιαίου (μεικτού) εισοδήματος στην Γερμανία (2015) 
 

 
Πηγή: Γερμανική Στατιστική Αρχή/Destatis 

Ως προς το σκέλος των εξόδων, €859 συνέθεταν τη μέση μηνιαία δαπάνη ανά νοικοκυριό για ενοίκια, 

θέρμανση και συντήρηση κατοικίας, ήτοι 35,9% των μηνιαίων εξόδων. Αμέσως μετά, με €332 μηνιαίως ή 

13,9% ακολούθησαν οι δαπάνες για τρόφιμα, ποτά, καπνό και στη συνέχεια: μετακινήσεις €314 ή 13,1%, 

http://www.bmj.bund.de/
http://www.dpma.de/
http://www.gvu.de/
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ψυχαγωγία/πολιτισμός €252 ή 10,5% και €105 για ένδυση/υπόδηση, ενώ οι διάφορες άλλες δαπάνες 

(υγεία, εκπαίδευση, τηλεπικοινωνιακά κόστη, διαμονή/φιλοξενία κ. ά.) απετέλεσαν το υπόλοιπο 22,2% 

των μηνιαίων δαπανών των γερμανικών νοικοκυριών. 
 

Κατανομή μέσης μηνιαίας δαπάνης ανά νοικοκυριό στην Γερμανία (2015) 
 

 
Πηγή: Γερμανική Στατιστική Αρχή/Destatis 

Το 2016, Γερμανοί καταναλωτές και επιχειρήσεις προμηθεύτηκαν προϊόντα και υπηρεσίες, μέσω εμπορίου 

ταχυδρομικής αποστολής (mail order) και ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), συνολικής αξίας άνω 

των €72,4 δις (€57,1 δις ή 78,9% αφορούσε αγαθά και 15,3 δις ή 21,1% υπηρεσίες). Το συντριπτικά 

μεγαλύτερο ποσοστό του συνδυαστικού κύκλου εργασιών του εξ αποστάσεως εμπορίου, ήτοι 92,4% 

(€66,9 δις) διεξήχθη μέσω e-commerce (€52,7 δις σε προϊόντα και €14,2 δις σε υπηρεσίες). 

Το εμπόριο δι’ αλληλογραφίας (mail order και e-commerce) παρουσιάζει συνεχείς αυξητικές τάσεις και ως 

ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου στην Γερμανία,: 11,1% το 2014, επί 

κύκλου εργασιών λιανεμπορίου €458,1 δις, 11,7% το 2015, επί κύκλου εργασιών λιανεμπορίου €471,4 δις 

και 12,7% το 2016 , επί κύκλου εργασιών λιανεμπορίου €482,2 δις. 

Η ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών του εξ αποστάσεως εμπορίου, μεταξύ 2015 και 2016, 

διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 12,5% (€72,4 δις το 2016, έναντι €65,3 δις το 2015), όπου το εξ 

αποστάσεως εμπόριο προϊόντων αυξήθηκε 9,1%, το εμπόριο υπηρεσιών 17,8%, ενώ ειδικά το ηλεκτρονικό 

εμπόριο προϊόντων 12,5% (€52,7δις το 2016, έναντι €46,9 δις το 2015). 

Οι πέντε κατηγορίες προϊόντων με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου (e-

commerce) το 2016, εν συγκρίσει με το 2015, καθώς και η τάση, αποδίδονται δια των ακολούθων 

στοιχείων: 

Κατηγορία Προϊόντων 

Κύκλος Εργασιών 

(δις Ευρώ) 
Τάση 

 2016 2015  

Ένδυση 11,16 10,01 11,5% 

Ηλεκτρονικές&Τηλεπ/κές 

Συσκευές 
8,74 7,55 15,8% 
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Η/Υ, Περιφερειακά, 

Παιχνίδια κλπ. 
3,67 2,98 23,1% 

Υποδήματα 3,58 3,72 9,3% 

Βιβλία και Ηλεκτρονικά 

Βιβλία 
3,54 3,61 -1,9% 

Πηγή: Ομοσπονδιακή Ένωση Ηλεκτρονικού και Ταχυδρομικού Εμπορίου Γερμανίας/Bundesverband E-Commerce und Versandhandel 

Οι προοπτικές του εξ αποστάσεως εμπορίου προϊόντων εμφανίζονται θετικές, καθώς το 2017 αναμένονται 

συνολικά έσοδα €61,7 δις, αύξηση 8,0% έναντι 2016, ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο αναμένεται να αυξηθεί 

ταχύτερα, με +11,0% και κύκλο εργασιών €58,% δις. Ειδικού ενδιαφέροντος «εύρημα» για την Ελλάδα 

και τους Έλληνες παραγωγούς και εξαγωγείς αποτελεί, ωστόσο, η διαπίστωση, ότι το ηλεκτρονικό 

εμπόριο τροφίμων/ποτών συνεχίζει να αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς, ήτοι 21% μεταξύ 2016 και 2017, 

μετά από το ισχυρό +26,7% μεταξύ 2015 και 2016. Σε όρους κύκλου εργασιών υπολείπεται ακόμη 

αισθητά, βέβαια (<1% του ετήσιου κύκλου εργασιών του ηλεκτρονικού εμπορίου), η αυξητική τάση 

ωστόσο είναι σταθερή, ενώ την μερίδα του λέοντος εισπράττουν τα ποτά, τα καλλυντικά και λοιπά 

φαρμακευτικά σκευάσματα που χορηγούνται άνευ συνταγής, καθώς και τα τυποποιημένα τρόφιμα, έναντι 

των νωπών –και περισσότερο ευπαθών- προϊόντων. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η αυξανόμενη τάση των 

καταναλωτών να «συνδυάζουν» τα κανάλια αγορών: Άνω του 50% των ερωτηθέντων, σε σχετική έρευνα 

της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ηλεκτρονικού και Ταχυδρομικού Εμπορίου Γερμανίας (Bundesverband E-

Commerce und Versandhandel/BEVH) δήλωσαν ότι ενημερώνονται μέσω του διαδικτύου, πριν 

προχωρήσουν σε μία αγορά σε κάποιο κατάστημα, ενώ αντιστρόφως, περίπου 20% των καταναλωτών 

σχηματίζουν άποψη μέσω επισκέψεως σε κάποιο «φυσικό» κατάστημα, πραγματοποιούν ωστόσο στην 

συνέχεια τις αγορές τους διαδικτυακά. 

4. Προώθηση – Διαφήμιση 

Ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, προβάλλονται στο δίκτυο των 

Ελλήνων στην Γερμανία, υπό http://www.ellindex.de/el_GR/ (Ελληνικά, Γερμανικά και Αγγλικά) και 

http://www.ellinikes-epixeiriseis.de/ (Ελληνικά). Οι ιστοσελίδες προσφέρουν σειρά υπηρεσιών, όπως: 

καταχώρηση και αναζήτηση επαγγελματικών επαφών, επιχειρηματική πληροφόρηση, προσφορά 

προϊόντων και υπηρεσιών, αναζήτηση ημερομηνιών διοργάνωσης εκδηλώσεων σε διάφορους κλάδους, 

επιχειρηματική συνεργασία, καθώς και δικτύωση με τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου. 

Παγίως, η συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις αποτελεί κρίσιμο παράγοντα δημιουργίας δικτύου επαφών και 

ανάπτυξης πελατολογίου στην εκάστοτε χώρα ενδιαφέροντος. Άλλωστε, στην Γερμανία διοργανώνονται 

ετησίως μερικές από τις κορυφαίες Διεθνείς Εκθέσεις του κόσμου, σε διάφορους κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας, με μακρά παράδοση και έντονο ενδιαφέρον, τόσον από τον Διεθνή Τύπο, όσον και από 

τις πολιτικές ηγεσίες. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

-Anuga, διετής Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών, Κολωνία 

-Hannover Messe, ετήσια Διεθνής Έκθεση Βιομηχανικού Κλάδου, Αννόβερο 

-ITB, ετήσια Διεθνής Έκθεση του Τουριστικού Κλάδου, Βερολίνο 

-CeBit, ετήσια Διεθνής Έκθεση Νέων Τεχνολογιών, Αννόβερο 

-IFA, ετήσια Διεθνής Έκθεση Καταναλωτικών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Ειδών, Βερολίνο 

-Frankfurter Buchmesse, ετήσια Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, Φραγκφούρτη (a. M.) 

-Fruit Logistica, ετήσια Διεθνής Έκθεση Νωπών Φρούτων και Οπωροκηπευτικών, Βερολίνο 

κ. ά. 

Στις ιστοσελίδες των τριών Γραφείων Οικονομικών&Εμπορικών Υποθέσεων Γερμανίας (Βερολίνου, 

Μονάχου και Ντύσσελντορφ), στην πύλη επιχειρηματικής πληροφόρησης του Υπουργείου Εξωτερικών 

www.agora.mfa.gr, αναρτάται ετησίως, επικαιροποιημένο πρόγραμμα Διεθνών Εκθέσεων που λαμβάνουν 

χώρα στην Γερμανία (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-

http://www.ellindex.de/el_GR/
http://www.ellinikes-epixeiriseis.de/
http://www.agora.mfa.gr/
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/823
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ana-xora/office/823 για τις Διεθνείς Εκθέσεις αρμοδιότητος Γραφείου ΟΕΥ Βερολίνου). Σχετική 

πληροφόρηση δύναται να αντληθεί επίσης από το Ελληνογερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό 

Επιμελητήριο (υπό http://www.german-fairs.gr/prosecheis-ektheseis/). 

Η διαφήμιση και προώθηση μιας εταιρείας στην Γερμανία δύναται να επιτευχθεί, επίσης, μέσω διάφορων 

ιστοσελίδων διαδικτυακής προβολής, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα αυτή μέσω εγγραφής, είτε 

δωρεάν (βασικό «πακέτο» υπηρεσιών), είτε με συνδρομή, η οποία κυμαίνεται μεταξύ €50 και €300. Δύο 

από τις σημαντικότερες γερμανικές ιστοσελίδες εταιρικής καταχώρησης/προβολής και online marketing 

είναι οι: https://www.wlw.de/en/home (Γερμανικά και Αγγλικά, με δωρεάν και συνδρομητική εγγραφή) 

και https://de.kompass.com/en (συνδρομητική Βάση Δεδομένων και online marketing, Γερμανικά και 

Αγγλικά), ενώ υπό http://www.internetagentur-ranking.de/ δύναται να ανευρεθεί κατάταξη των 

μεγαλύτερων εταιρειών διαδικτυακής προβολής και μάρκετινγκ, για το 2017, που δραστηριοποιούνται 

στην Γερμανία. 

http://www.german-fairs.gr/prosecheis-ektheseis/
https://www.wlw.de/en/home
https://de.kompass.com/en
http://www.internetagentur-ranking.de/

