
 
 

SEVE Business Trip –Israel 
 

Tel Aviv - Δεςηέπα 16 Δεκεμβπίος 2013 
 
Ο Σύλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν ηεο 

Αλαπιεξώηξηαο Γεληθήο Γξακκαηέα Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ Σρέζεσλ & Αλαπηπμηαθήο 
Σπλεξγαζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ θαο Μ. Καξαθόιε, ην Διιελν-Ιζξαειηλό 
Δπηκειεηήξην, ην Σύλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο, ην 

Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Υπνζέζεσλ ηεο Διιάδαο ζην Ιζξαήι θαη ην 
Federation of Israeli Chamber of Commerce, δηνξγαλώλνπλ επισειπημαηικέρ 
ζςνανηήζειρ για ανάπηςξη ζςνεπγαζιών ηε Δεςηέπα 16 Δεκεμβπίος 2013, 

ζηελ έδξα ηνπ Federation of Israeli Chamber of Commerce ζην Tel Aviv. 
 
Ο ΣΔΒΔ, ζην πιαίζην ηεο αλαβάζκηζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, ζρεδίαζε 

θαη παξνπζηάδεη πξνο ηνπο εμαγσγείο ηε λέα ηνπ ππεξεζία – “SEVE BUSINESS 
TRIPS” αληαπνθξηλόκελνο ζηελ αλάγθε ησλ εμαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ γηα 
ποιοηικέρ και ζηοσεςμένερ επαθέρ με δςνηηικούρ αγοπαζηέρ ζηο εξωηεπικό. 

 
Η ππεξεζία “SEVE BUSINESS TRIPS” κε πξώηε ζηάζε ην Ιζπαήλ απνηειεί 
καινοηομία ωρ ππορ ηη μεθοδολογία βαζηζκέλε ζηα εμήο:  

 
√ Ιρλειάηεο – επηηόπηνο εμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο ηνπ ΣΔΒΔ ζην Ιζξαήι γηα ηε 
δηεξεύλεζε ηεο αγνξάο θαη ηελ επαθή κε ηνπο θαηάιιεινπο ζπλεξγάηεο 

√ Federation of Israeli Chamber of Commerce – Υπνζηήξημε από ηνλ κεγαιύηεξν 
επηρεηξεκαηηθό ζεζκηθό θνξέα ηεο ρώξαο 

√ “Μπνπηίθ” απνζηνιή κε κηθξό αξηζκό επηρεηξήζεσλ  
√ Σηνρεπκέλε ζε ιίγνπο θαη ζεκαληηθνύο θιάδνπο-θιεηδηά  
√ Έκθαζε ζην πνηνηηθό θαη όρη ην πνζνηηθό matchmaking  

√ Μηθξή ρξνληθή δηάξθεηα 
√ Σύκπξαμε πέληε ειιεληθώλ θνξέσλ  
 

Τν Ιζξαήι είλαη κηα ηερλνινγηθά πξνεγκέλε νηθνλνκία, πςεινύ θαηά θεθαιήλ 
εηζνδήκαηνο. Οη πξνβιέςεηο ηνπ ΟΟΣΑ δίλνπλ αλάπηπμε ζηελ νηθνλνκία ηεο ρώξα 
ηεο ηάμεο 3,4%, πνιύ πςειόηεξα από ηνλ κέζν όξν ησλ ρσξώλ ηνπ ΟΟΣΑ (2,3%), 

πνπ έρεη αληίθηππν ζηελ θαηαλαισηηθή δήηεζε (ηδησηηθή θαη δεκόζηα – αύμεζε θαηά 
2,9%) θαη ηηο επελδύζεηο (αύμεζε θαηά 4,8%). Οη εηζαγσγέο ηεο ρώξαο αληίζηνηρα 
ζα απμεζνύλ θαηά 3,5% ην επόκελν έηνο. 
 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ κεηά από ζρεηηθή δηεξεύλεζε ηεο αγνξάο ηνπ 
Ιζξαήι, θαζώο θαη παξάγνληεο όπσο: 
 
√ Καιό momentum ζηελ ζρέζε ησλ 2 ρσξώλ κεηά θαη ην ηαμίδη ηνπ πξσζππνπξγνύ. 
√ Πνιηηηθή βνύιεζε Ιζξαήι αλάπηπμεο εκπνξηθώλ ζρέζεσλ κε ηελ Διιάδα 

√ Τν 20% ηνπ πιεζπζκνύ- αγνξαζηηθνύ θνηλνύ είλαη Άξαβεο  
√ Τν 2015 απνηειεί πεξίνδνο αγξαλάπαπζεο ησλ ακπέισλ ζην Ιζξαήι 
 

ζεσξνύκε όηη ππάξρεη ζεκαληηθή - αλεθκεηάιιεπηε κέρξη ζήκεξα - δπλακηθή 
αλάπηπμεο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ζηελ αγνξά, θπξίσο ζηνπο εμήο θιάδνπο: 
 
√ Δομικά ςλικά  
 



√ Τπόθιμα & Ποηά 
 

√ Οίνορ & Οινοηοςπιζμόρ  
 
√ Πληποθοπική: ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνλ θιαδηθό ζύλδεζκν ηεο πιεξνθνξηθήο 

(ΣΔΠΒΔ) γηα ηελ δηνξγάλσζε ηεο απνζηνιήο ζε απηόλ ηνλ θιάδν. 
 
Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα απνζηείινπλ ην αξγόηεξν έσο ηε Δεςηέπα 11 

Νοεμβπίος ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο. Τν δικαίωμα ζςμμεηοσήρ αλέξρεηαη γηα 
ηα Μέλη ηος ΣΕΒΕ ζην πνζό ηων 450€ ζπκπ. ηνπ ΦΠΑ θαη γηα ηα μη Μέλη  ζηα 
530€ ζπκπ. ΦΠΑ.  

 
Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζα πξέπεη καδί κε ηελ αίηεζε 
ζπκκεηνρήο λα θαηαζέζνπλ σο πξνθαηαβνιή ην 35% ηνπ δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο 

(157,5€ ηα Μέιε ή 185,5€ ηα Με Μέιε) πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 
εμαηνκηθεπκέλε έξεπλα θαηάιιεισλ αγνξαζηώλ γηα πξνζδηνξηζκό ησλ ζπλαληήζεσλ, 
όπσο πξνβιέπεη ε λέα απηή ππεξεζία ηνπ ΣΔΒΔ. Σηελ ζπλέρεηα, κεηά ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζπλαληήζεσλ-ζπκκεηνρήο ηεο ειιεληθήο επηρείξεζεο, εμνθιείηαη 
θαη ην ππόινηπν 65% ηεο ζπκκεηνρήο.  Σημειώνεηαι όηι ηο πόζο ηης προκαηαβολής 
δεν είναι επιζηρέψιμο. 
 

Πεπιλαμβάνει: θόζηνο ηρλειάηε γηα έξεπλα δπλεηηθώλ ζπλεξγαηώλ, νξγάλσζε 
απνζηνιήο θαη επηρεηξεκαηηθώλ ζπλαληήζεσλ, δηάζεζε  ρώξσλ, θαθέ-αλαςπθηηθά - 

ειαθξύ γεύκα, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, πιεξνθνξηαθό πιηθό γηα ηηο νηθνλνκηθέο 
ζρέζεηο Διιάδαο-Ιζξαήι.  
 

Τα έξοδα μεηάβαζηρ και διαμονήρ βαπύνοςν ηοςρ επισειπημαηίερ. Ο  ΣΔΒΔ έρεη 
πξνβεί ζε νκαδηθή θξάηεζε δσκαηίσλ θαη εηζηηεξίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην πξαθηνξείν 
AIR FORUM, ηει.  2310- 233375 θα Βίθε Φξόλε. 

 
Η γλώζζα ηεο εθδήισζεο ζα είλαη ε αγγλική θαη δελ ζα παξέρνληαη ππεξεζίεο 

δηεξκελείαο. 
 
Ενδεικηικό Ππόγπαμμα: 

 
 Κπ 15/12 πηήζε πξνο Τει Αβίβ κε Aegean ην βξάδπ από Αζήλα  
 Γε 16/12 εθδήισζε ππνδνρήο (10:00- 10:45) , Β2Β event (11:00 – 18:00) 

 Τξ 17/12 επηζηξνθή κε ηελ πξσηλή πηήζε ηεο Aegean γηα Αζήλα  
 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ΣΔΒΔ: θα Δπη. Φξηζηάθε, θα Ν. Γηαιόγινπ ηει. 2310-

535.333, email: ex@seve.gr 
 
Σσεηικά έγγπαθα:  

 
√ Οδεγόο επηρεηξείλ ηνπ Ιζξαήι  
√ Γήισζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζπκκεηνρήο 

√ Πιεξνθνξίεο εηζόδνπ ζην Ιζξαήι 

 

 
 

Σύλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο 

Πι. Μνξηρόβνπ 1, 54625, Θεζ/λίθε  

Greek International Business Association  

1, Morihovou Sq., 546 25, 

Thessaloniki - Greece  

mailto:ex@seve.gr
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/radF91E02012%20ΟΔΗΓΟΣ%20ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ%20ΣΤΟ%20ΙΣΡΑΗΛ.doc
http://www.seve.gr/inst/seve/gallery/seve/ekdiloseis/2013/IsraelDec2013/αίτησησυμμετοχής.DOC
http://www.seve.gr/inst/seve/gallery/seve/ekdiloseis/2013/IsraelDec2013/άδεια%20εισόδου.doc
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