
 
 

 

Γενική Επιχειρησιακή Διεύθυνση  
Αρμόδιος: κ. Κλεόβουλος Μπούζος 
Τηλ.: 2310 510047 
E-mail: kleo@hepo.gr  
 

Σαουδική Αραβία  
Τζέντα- Νταμάμ 
12-17 Απριλίου 2013 

Η Σαουδική Αραβία παρουσιάζει 
σταθερά σημαντική ετήσια αύξηση του 
ΑΕΠ της και του κατά κεφαλή 
εισοδήματος παρά την αύξηση του 
πληθυσμού της κατά 600.000 περίπου τα 
τελευταία χρόνια.Η οικονομική και 
χρηματοδοτική ευρωστεία της Σ. 
Αραβίας οι μεγάλες ανάγκες για έργα 
υποδομής και η αναμενόμενη αύξηση 
της ζήτησης και της κατανάλωσης λόγω 
ταχείας αύξησης του πληθυσμού και των 
εισοδημάτων σε συνδιασμό με το 
γεγονός ότι η μέση σαουδαραβική 
επιχειρηματική και κοινωνική νοοτροπία 
που είναι πολύ πιο κοντά στην ελληνική 
απ΄ό,τι στην ευρωπαϊκή , δημιουργεί 
ικανοποιητικές προοπτικές για τα 
ελληνικά προϊόντα. -Γενικά θα 
μπορούσε να λεχθεί ότι θετικές 
προοπτικές έχουν πολλές ομάδες 
προϊόντων με μικρή ήδη παρουσία στη 
σαουδαραβική αγορά(φαρμακευτικά, 
καλλυντικά, πλαστικά,..) δεδομένου ότι 
αναμένεται λόγω των πρόσφατων 
μέτρων κοινωνικής συνοχής και 
ανάπτυξης που αναφέρθηκαν 
προηγούμενα και της αύξησης της τιμής 
του πετρελαίου τόνωση της ζήτησης και 
της κατανάλωσης για το 2011 και τα 
επόμενα χρόνια.  
Με βάση τα παραπάνω και τις 
καταγραφείσες στατιστικές εξελίξεις 
υπάρχουν θετικές και εκμεταλλεύσιμες 
δυνατότητες προς όφελος των ελληνικών 
εξαγωγών για προϊόντα με καλό 
συνδυασμό ποιότητας-τιμής, ιδίως σε 
προϊόντα που έχουν άμεση ή έμμεση 
σχέση με την κατασκευαστική 
βιομηχανία και τα έργα υποδομής. 
Ο τομέας των τροφίμων, παρά τον 
έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί στη 
τοπική αγορά, παρουσιάζει σημαντικό 
ενδιαφέρον για τα ελληνικά εξαγώγιμα 
προϊόντα του συγκεκριμένου κλάδου, η 
παρουσία των οποίων για το μέγεθος της 
αγοράς της Σαουδικής Αραβίας είναι 
ελάχιστη έως μηδαμινή. 
 Όσον αφορά την πορεία των ελληνικών 
εξαγωγών, τα τελευταία χρόνια 
παρουσιάζουν μια δυναμική ( έστω και 
από χαμηλή βάση) αφού, το 2008 
έφτασαν 61,184εκ. €,το 2009 ανήλθαν 
σε 55,208εκ. € ,  το 2010  τα 93,225εκ. € 
.Το  2011 οι ελληνικές εξγωγές ανήλθαν 
σε 228,387εκ. € παρουσιάζοντας ετήσια 
αύξηση 144,99 %. 

 
Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού   Εμπορίου  - ΟΠΕ  Α.Ε.  στο  πλαίσιο του 
Προγράμματος Δράσης του για το 2013,  διοργανώνει  για τον  κλάδο τροφίμων,  
επιχειρηματική αποστολή στη Τζέντα και Νταμάμ. 
 
Το πρόγραμμα  της αποστολής περιλαμβάνει:  
12 Απριλίου , άφιξη στη Τζέντα  
13 Απριλίου,  ενημέρωση από ΟΕΥ και κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις 
14 Απριλίου, επιχειρηματικές συναντήσεις  σε αίθουσα  του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου της Τζέντας και το βράδυ στις 20:00 εκδήλωση στο Le Meridien Jeddah 
Hotel με γευσιγνωσία Ελληνικών προϊόντων 
15 Απριλίου,  αναχώρηση για Νταμάμ 
16 Απριλίου,  επιχειρηματικές συναντήσεις   
17 Απριλίου, αναχώρηση μέσω Μπαχρέιν-Αμμάν-Αθήνα.   
 
Ειδικότερα ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παρακάτω είδη:  
Τρόφιμα (ελαιόλαδο, ελιές, μαργαρίνες, φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, λαχανικά 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα, γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, μέλι, προϊόντα αρτοποιίας 
και ζαχαροπλαστικής), χυμοί, αναψυκτικά και μη αλκοολούχα ποτά. Το Γραφείο 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Τζέντας γίνεται αποδέκτης σε καθημερινή βάση 
σωρείας αιτημάτων επιχειρηματικής και εμπορικής συνεργασίας ιδιαίτερα σε τομείς του 
κλάδου των τροφίμων.  
         
Η συμμετοχή στην αποστολή, σας δίνει τη δυνατότητα:  
να πραγματοποιήσετε προκαθορισμένες συναντήσεις με τις κατάλληλες επιχειρήσεις, να 
διερευνήσετε τις δυνατότητες συνεργασίας, να ενημερωθείτε για τον ανταγωνισμό και τις 
συνθήκες της αγοράς 
Το κόστος  συμμετοχής ανέρχεται   σε  500 € πλέον ΦΠΑ 23 % ανά εταιρεία,   
προκειμένου  μετά  και τη συμμετοχή του  ΟΠΕ, να καλυφθεί  το κόστος οργάνωσης  της 
αποστολής που περιλαμβάνει :  

 ατομικό  πρόγραμμα επιχειρηματικών συναντήσεων  από εξωτερικούς συνεργάτες 
της Ελληνικής Πρεσβείας, σε συνεργασία με το Εμπορικό Γραφείο.  

 διερμηνεία- γραμματειακή υποστήριξη   
 ενοικίαση αιθουσών για την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών συναντήσεων 

και διοργάνωση εκδήλωσης. 
 
Οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν να καλύψουν  εξ  ιδίων : 

 αεροπορικό εισιτήριο   και  
 διαμονή του εκπροσώπου τους  στη Τζέντα  και Νταμάμ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να: 
αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή την συνημμένη δήλωση συμμετοχής καθώς και το 
εταιρικό τους προφίλ στην αγγλική γλώσσα το αργότερο μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2013, 
δεδομένων των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση Visa, στη διεύθυνση 
kleo@hepo.gr και να καταβάλουν το ποσό των  500  € με κατάθεση στην Εμπορική 
Τράπεζα, αριθμός λογαριασμού ΟΠΕ 054/84029998. IBAN:  GR 66 0120 0540 0000 
0008 4029998. Στο καταθετήριο πρέπει να αναφέρεται η χώρα της επιχειρηματικής 
αποστολής και η επωνυμία της επιχείρησης. 
Αντίγραφο του σχετικού παραστατικού της Τράπεζας, παρακαλούμε να διαβιβάζεται στο 
fax: 2310 510046, υπόψη  κ. Μπούζου.    
Λεπτομερείς πληροφορίες για την οικονομία της Σαουδικής Αραβίας μπορείτε να 
αναζητήσετε στην δικτυακή πύλη του Υπουργείου εξωτερικών  AGORA 
(www.agora.mfa.gr/sa106 ) 
Λόγω των γραφειοκρατικών και χρονοβόρων διαδικασιών που επικρατούν, όσον αφορά 
κυρίως την έκδοση θεώρησης εισόδου (Visa) απαιτείται έγκαιρα οργάνωση και 
προετοιμασία, καθώς επίσης και η μη συμμετοχή γυναικών στην αποστολή. Οδηγίες για 
την έκδοση Visa, θα βρείτε μετά τις 15 Ιανουαρίου στο site του ΟΠΕ www.hepo.gr  
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