
 

 

 
 
 

Επιχειρηματική Αποστολή στο Τελ Αβιβ 
 

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το γραφείο της 
Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας κας Μ. Καρακόλη, το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
της Ελλάδας στο Ισραήλ  και το Federation of Israeli Chamber of Commerce 
διοργανώνουν από κοινού επιχειρηματική αποστολή, Β2Β επιχειρηματικές 
συναντήσεις & εκδήλωση για την περαιτέρω ανάπτυξη των Ελληνο-Ισραηλινών 
οικονομικών σχέσεων με ομιλητές και από τις δυο χώρες, την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013, 
στο ξενοδοχείο Carlton. 

Θετικές προοπτικές για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών στην Ισραηλινή αγορά 
εντοπίζονται στους τομείς:  
 
1. τροφίμων (προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, γαλακτοκομικά  ιδίως τυρί, ελαιόλαδο,  
    ζαχαρώδη προϊόντα), 
2. καπνού,  
3. φαρμακευτικών,  
4. δομικών υλικών,  
5. έτοιμου ενδύματος,  
6. μικροηλεκτρονικής (ημιαγωγοί, τεχνολογικές εφαρμογές επικοινωνιών).  
 
Ο εντοπισμός των Ισραηλινών εταίρων για τις Β2Β συναντήσεις θα πραγματοποιηθεί 
από το Federation of Israeli Chamber of Commerce. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής: 300 ευρώ + ΦΠΑ, ανά επιχείρηση (σύνολο 369€) 
 
Περιλαμβάνει: οργάνωση αποστολής, επιχειρηματικών συναντήσεων, ενοίκιο 
χώρων, καφέ-αναψυκτικά, γραμματειακή υποστήριξη, πληροφοριακό υλικό για τις 
οικονομικές σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ.  
Προτεινόμενη διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο που θα διεξαχθεί η εκδήλωση: 
Μονόκλινο 180€ - Δίκλινο 205€ με πρωινό 
Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής βαρύνουν τους επιχειρηματίες. 
 
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την 
αίτηση συμμετοχής  το αργότερο μέχρι τις 25 Μαίου 2013. Η υποβολή της αίτησης 
θα πρέπει να συνοδεύεται με την καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής με κατάθεση 
στο λογαριασμό: Εθνική Τράπεζα,  210/554580-34  - ΙΒΑΝ: 
GR9301102100000021055458034 
Εάν η διαμονή σας γίνει στο ξενοδοχείο Carlton θα πρέπει να δηλώσετε στον 
ΣΕΒΕ το όνομά σας – όπως αυτό αναφέρεται ακριβώς στο διαβατήριό σας - και να 
καταθέσετε το αντίτιμο των διανυκτερεύσεων στον ΣΕΒΕ. Αντίγραφο του 
καταθετηρίου θα σταλεί στον Σύνδεσμο στο mail: ex@seve.gr ή στο fax: 2310 



543232 
 
Η γλώσσα της εκδήλωσης θα είναι η αγγλική και δεν θα παρέχονται υπηρεσίες 
διερμηνείας, 
 
Για περισσότερες πληροφορίες ΣΕΒΕ: κα Ευτ. Χριστάκη τηλ. 2310-53.333, mail: 
ex@seve.gr 
 
 
 
 
 
 
Σχετικά αρχεία: 
 Ετήσια έκθεση για την οικονομία του Ισραήλ & τις διμερείς οικονομικές σχέσεις 
 Οδηγός Επιχειρείν 
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