Ελληνική Επιχειρηματική Αποστολή
Στην ΑΛΓΕΡΙΑ και το ΜΑΡΟΚΟ 23-29 Ιουνίου 2013
Αθήνα, 22 Μαΐου 2013/Aριθ. Πρωτ:98/ ΓΓ/ΒΦ/ΜΕ/βφ

Αγαπητά μέλη,

Το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις των
δύσκολων ημερών που βιώνουμε και στο διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται τόσο από
επιχειρήσεις στην Αλγερία και το Μαρόκο, όσο και από Ελληνικής πλευράς, διοργανώνει από 23 έως
29 Ιουνίου 2013, Ελληνική Επιχειρηματική Αποστολή στο Αλγέρι της Αλγερίας (23-26/6/13) και στη
Καζαμπλάνκα του Μαρόκου (26-29/6/13) σε συνεργασία με τις Ενώσεις Επιμελητηρίων και τα τοπικά
Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια στις δύο χώρες.
Σε μια περίοδο που η εξωστρέφεια αναδεικνύεται σε σημαντικότατο παράγοντα επιχειρηματικής
επιτυχίας και με δεδομένο το πλήθος επιχειρηματικών ευκαιριών που προσφέρει ο Αραβικός κόσμος,
το Επιμελητήριο στοχεύει στη διευκόλυνση των διμερών επιχειρηματικών επαφών (Β2Β) μεταξύ
Ελλήνων και Αράβων ενδιαφερόμενων.
Στο Αλγέρι και στη Καζαμπλάνκα, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με εκπροσώπους επιχειρήσεων,
ενδιαφερόμενες για συνεργασία εταιρείες και Οργανισμούς εφόσον ζητηθεί από τους συμμετέχοντες
στην αποστολή.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Εταιρεία
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ΗΜΕΡΑ

Από – Προς
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ALITALIA

AZ 717

Κυριακή
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08:00

ALITALIA

AZ 800

Κυριακή
23/06/13

Ρώμη – Αλγέρι

10:25

11:25

AIR
ALGERIE

AT 561

Τετάρτη 26/06/13 ΑλγέριΚαζαμπλάνκα

14:50

16:40

ALITALIA

AZ 875

Σάββατο
29/06/13

ΚαζαμπλάνκαΡώμη

12:25

16:30

ALITALIA

AZ 722

Σάββατο
29/06/13

Ρώμη-Αθήνα

21:40

00:50

Κόστος συμμετοχής κατ’ άτομο:
Διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο
Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο
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ΜΕΛΗ

ΜΗ ΜΕΛΗ

2.170€
2.170€

2.470€
2.470€

Άφιξη

Το κόστος των ανωτέρω πακέτων καλύπτει :
1. Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση, συμπεριλαμβανομένων φόρων).
2. Διαμονή έξι (6) διανυκτερεύσεων με πρωινό (συμπεριλαμβανομένων φόρων) σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων.
(Προσεχώς θα ενημερωθείτε για το ξενοδοχείο).
3. Μετακινήσεις με πούλμαν από και προς το αεροδρόμιο και καθ’όλη τη διάρκεια παραμονής της αποστολής
στις δύο (2) χώρες.
4. Ταξιδιωτική ασφάλεια.
5. Γραμματειακή υποστήριξη από το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο.
6. Οργάνωση προκαθορισμένων συναντήσεων (B2B) με ομολόγους σας επιχειρηματίες.
7. Για τους κατόχους διαβατηρίου χώρας μέλους Ε.Ε. για μεν την Αλγερία απαιτείται άδεια εισόδου (VISA), για
δε το Μαρόκο δεν απαιτείται άδεια εισόδου (VISA) . Σε περίπτωση διαφορετικής εθνικότητας, παρακαλώ όπως
μας ενημερώσετε άμεσα ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

Παράκληση να μας αποστείλετε σκαναρισμένη μία καθαρή έγχρωμη φωτοτυπία διαβατηρίου σε
JPG format και απαραίτητες δύο (2) έγχρωμες σκαναρισμένες φωτογραφίες διαβατηρίου .

Ωστόσο, θα πρέπει το διαβατήριό σας να είναι νέου τύπου και να έχει ισχύ για έξι (6)
μήνες τουλάχιστον.
Για τη καλύτερη διοργάνωση της αποστολής και των κατ’ ιδίαν συναντήσεών σας με ενδιαφερόμενους
ομολόγους επιχειρηματίες στις πόλεις των δύο χωρών που θα επισκεφθούμε, παρακαλούμε θερμά όπως μας
στείλετε, όσοι ενδιαφέρεστε, τη δήλωση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα το

αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2013.
Σας γνωρίζουμε επίσης, ότι η προθεσμία 03/06/13 αφορά και την εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή, παρακαλώ επικοινωνήστε με τις κ.κ. Άννα Σακούρ &
Μαρία Βεστάρκη, τηλ. 210-6711210 και 210-6726882 (Εσωτ. 103 & 110 αντίστοιχα), fax:210-6746577
email:info@arabgreekchamber.gr/
admin@arabgreekchamber.gr
&
κεντρικό
email:chamber@arabgreekchamber.gr
Αναμένοντας τη θετική ανταπόκρισή σας και προσβλέποντας σε μια ακόμη επιτυχημένη επιχειρηματική
αποστολή του Άραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως, παραμένουμε στη διάθεσή σας για
τυχόν διευκρινήσεις.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Rashad Mabger
Γενικός Γραμματέας

Tel.: +30-210-6711210/+30-210-6726882/6773428 ext. 109/ Fax.:+30-210-6746577
e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr /www.arabhellenicchamber.gr
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