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ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ/ ΤENDERS BY COUNTRY
ΑΙΓΥΠΤΟΣ – EGYPT
Σχεδιασμός, κατασκευή, διαχείριση 3ου τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στον Λιμένα
Αλεξανδρείας. Λήξη: 3 Νοεμβρίου 2014

(Συνημμένη προκήρυξη διαγωνισμού)

(Πηγή: Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κάϊρο, Γραφείο Συμβούλου Ο.Ε.Υ.)

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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ΑΛΓΕΡΙΑ – ALGERIA
People’s Democratic Republic of Algeria/ Ministry of Tourism and Handicrafts
National and International Call for Expression of Interest - No. 01 / 2014
The Ministry of Tourism and handicrafts, in coordination with the concerned Wilayas, gives notice of
national and international call for expression of interest in order to select operators interested in tourism
investment for the realization ofprojects at the following “Touristic Expansion Areas (ZET) ” :
No.
ZET
Commune
Wilaya
01
DJANET
Djanet
Illizi
02
MAINIS
Tenes
Chlef
03
AGRIOUN
Souk El Thenine
Bejaia
04
BAIE OUEST CHETAIBI
Chetaibi
Annaba
05
CAP IVI
Ben Abdelmalek Ramdane
Mostaganem
The National and foreign professional investors, (single, group or partners) interested in this call, can
take its specifications by contacting the following addresses:
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

119, RUE DIDOUCHE MOURAD, ALGER , ALGERIE.
Direction Générale du Tourisme / 4ème Étage – Bureau N°422 –
OU
AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME
BP 78, VILLAGE ARTISANAL SIDI FREDJ, STAOUELI, ALGER,
The Deadline for receipt
The deadline for receipt of applications will be sixty (60) days after the first publication in the national
daily newspapers ( 01/09/14) at 12:00 AM.
(Please notice that if the last day (30/10/14) of publication will be on a rest day or public
holidays, the opening of bids will be on the next day (business day).
NOTICE:
For more information, please use the following phone numbers or mail address at office time :
Phone numbers: + 213 21 619 593 / + 213 21 64 96 71 / Fax number: + 213 21 614 905
Mail address: infosmta@gmail.com
(Πηγή: Πρεσβεία Αλγερίας στην Αθήνα/Γραφείο Ακολούθου)

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ – SAUDI ARABIA
Διεθνείς Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί σε Σαουδική Αραβία, Σουλτανάτο του Ομάν και Υεμένη
Συνημμ. θα βρείτε αναλυτικά στοιχεία για διεθνείς μειοδοτικούς διαγωνισμούς που προκηρύσσονται στο
Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, καθώς στο Σουλτανάτο του Ομάν και της Υεμένης, χώρες για τις οποίες
είναι αρμόδιο του Γραφείο ΟΕΥ Τζέντας. Τα εν λόγω στοιχεία προέρχονται από την φερέγγυα ηλεκτρονική
βάση δεδομένων MIDDLE EAST BUSINESS INTELLIGENCE-MEED όπου είναι συνδρομητής το γραφείο
ΟΕΥ Τζέντας.
(Πηγή: Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα/Γραφείο ΟΕΥ)
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
BUSINESS – INVESTMENT OPPORTUNITIES
ΑΙΓΥΠΤΟΣ – EGYPT

Website: www.madarplus.com
Συνημμένα θα βρείτε επενδυτική πρόταση εταιρείας E-mail: basco@madarplus.com
(Πηγή: Πρεσβεία της Aραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
Steri Misr Co. (Co (http://www.sterimisr.com/), η
στην Αθήνα/Εμπορικό Γραφείο)
οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή εύκαμπτων
συσκευασιών ιατρικού υλικού και αναζητά επενδυτή “Marmo Design for marble and Granite”,
στον τομέα κατασκευής κλιβάνων/αποστειρωτών Egyptian company, is interested in exporting its
products of (Marble and Granite ) into the Greek
με ατμό, προς εξαγωγή σε ξένες αγορές.
market.
(Πηγή: Πρεσβεία Ελλάδος Κάιρο/Γραφείο Ο.Ε.Υ.)
For more information please contact:
__________________________________________
“El Kalil Company for Foodstuff”, Egyptian Marmo Design for marble and Granite Company
company, is interested in exporting its products of Address: 96 El-Amal Towers , Zahra El-Maadi ,
(Seeds, Grains, Spices and Herbs, Fresh, Frozen and Cairo, Egypt. / Tel: +2-02-27004597
Dehydrated Vegetables and fruits) into the Greek Cell phone: +2-012-04015606Tel/Fax: +2-02-0974
E-mail: info@marmodesign-trade.com
market.
Website: www.marmodesign-trade.com
For more information please contact:
(Πηγή: Πρεσβεία της Aραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
El Kalil Company for Foodstuff Company
στην Αθήνα/Εμπορικό Γραφείο)
Contact person: Mr. Osama Kalil
____________________________________________
Tel: 00203-5905878, 00203 5906866
ΕΛΛΑΔΑ– GREECE
Fax: 00203-5905920/Mobile: 002 01222134247
Ημερίδα-εργαστήριο (workshop) της Γενικής
e-mail: info@elkhalil-co.net, export@elkhalil-co.net
Γραμματείας
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του
website: www.elkhalil-co.net
ΥΠΕΞ:
«Clusters
εξαγωγικών επιχειρήσεων –
(Πηγή: Πρεσβεία της Aραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία εξωστρεφών
στην Αθήνα/Εμπορικό Γραφείο)
επιχειρήσεων» (22.10.2014).
Στόχος
της ημερίδας είναι να αναζητηθούν λύσεις για την
“Jolly Food Industries” Egyptian company, is
αύξηση των εξαγωγών μας, με έμφαση στις συνέργειες
interested in exporting its products of (Frozen
μεταξύ των εξωστρεφών επιχειρήσεων, καθόσον κρίνεται
vegetables, fruits, pickles, jams, juices and tomato απαραίτητη η συγκρότηση εξαγωγικών clusters, για να
paste) into the Greek market.
αυξηθεί η παρουσία μας στις ξένες αγορές.
For more information please contact:
Jolly Food Industries Company
Contact person: Miss. Samah Sabry , Marketing Manager
Address: 12 Mina Aghader St, Miami, Alexandria, Egypt
Tel:
(+2) 03 5492519/Fax:
(+2) 03 5493518
Mob:
(+2) 01028300095
Email: info@jolly.com.eg /Web: www.jolly.com.eg
(Πηγή: Πρεσβεία της Aραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
στην Αθήνα/Εμπορικό Γραφείο)

“Medar” Egyptian company, is interested in
exporting its products of (Aluminum Rolling
Shutters, Aluminum Garage Doors, Office
Partitions, Shower Cabin, Aluminum Ceiling, and
Wall Partitions. ) into the Greek market.
For more information plese contact:Medar Company
Contact person: Mr. Nader Lewis , Export Manager
Tel.: +202 /46106872Fax: +20246106873
Mobile: +201157450377

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε
στη Β8 Διεύθυνση στα τηλέφωνα 210 3682766, 210
3682765 και στα email: b08@mfa.gr sbb@mfa.gr.
(Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών / Β8 Δ/νση Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης)
_____________________________________________

Σ.ΑΡΑΒΙΑ– S.ARABIA

1)Ενδιαφέρον μεγάλου Σαουδαραβικού Ομίλου (AL

MOBTY GROUP) στον τομέα των κατασκευών για
έναρξη συνεργασίας με ελληνικές κατασκευαστικέςτεχνικές επιχειρήσεις
2) Ενδιαφέρον Σαουδαραβικής κατασκευαστικήςτεχνικής
εταιρείας
(FOUAD
NASIEF
CONTRACTING EST.) για έναρξη συνεργασίας με
ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις (jointventure)
Συνημμένα θα βρείτε όλα τα σχετικά με τα θέματα 1+2
έγγραφα για ενημέρωσή σας.

(Πηγή: Γενικό Προξενείο
Τζέντα/Γραφείο Ο.Ε.Υ.)

της
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ–ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ - BUSINESS NEWS
ΑΙΓΥΠΤΟΣ – EGYPT

-Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών ειδήσεων
από την Αίγυπτο, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2014, με
θέματα:.
- Μακροοικονομικές εξελίξεις.
- Οικονομία.
- Επιχειρηματική Νέα, Κατασκευαστικός Τομέας.
- Ενέργεια
- Εμπόριο.
- Βιομηχανία-Μεταφορές-Τουρισμός.
- Χρηματιστήριο, Συναλλαγματική Ισοτιμία.
……………………………………………

( Για αποστολή του εν λόγω εγγράφου, παρακαλώ

επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια
Φουντουλάκη τηλ.2106773428, εσωτ.109)

(Πηγή: Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα /
Γραφείο Ο.Ε.Υ.)
-Σημαντικές αυξήσεις στα καθαρά και μεικτά
κέρδη Σαουδραβικών επιχειρήσεων και ομίλων
Σαουδαραβικών επιχειρήσεων-Αναπτυξιακή η
πορεία της Σαουδαραβικής Οικονομίας. (1)
……………………………………………………
…………………………………………………….

-Θετικά σχόλια και θερμό κλίμα από διεθνείς
επενδυτικούς και χρηματιστηριακούς κύκλους
σχετικών με τα ως άνω πληροφοριών, παρακαλώ
για την απόφαση της Σαουδαραβικής
επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια
κυβέρνησης για είσοδο ξένων επενδυτών στο
Φουντουλάκη/τηλ.2106773428, εσωτ.109 )
Χρηματιστήριο Ριάντ. (2)
(Πηγή: Πρεσβεία της Eλλάδος στο Κάϊρο/Γραφείο
……………………………………………………
Ο.Ε.Υ.)
…………………………………………………….
_______________________________________
Οι θετικές προοπτικές της εισόδου ξένων
Ετήσια Έκθεση 2013 Γραφείου ΟΕΥ Καίρου για την επενδυτών στο χρηματιστήριο της Σαουδικής
οικονομία της Αιγύπτου και τις διμερείς οικονομικές Αραβίας / Προϋποθέσεις που θα ισχύουν για
και εμπορικές σχέσεις.
κάθε ξένο επενδυτή που επιθυμεί να εισέλξει
………………………………………………………….
στην εν λόγω χρηματιστηριακή αγορά (3)
………………………………………………………….. ……………………………………………………
Η έκθεση βρίσκεται στα γραφεία μας και είναι στη …………………………………………………….
διάθεσή σας σε ηλεκτρονική μορφή.
-Το πλήρες κείμενο για το (1), (2) & (3)
βρίσκεται στα γραφεία μας και είναι στη διάθεσή
( Για αποστολή της εν λόγω έκθεσης, παρακαλώ
σας σε ηλεκτρονική μορφή.

( Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή των

επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια
Φουντουλάκη /τηλ.2106773428, εσωτ.109)

(Πηγή: Πρεσβεία της Eλλάδος στο Κάϊρο/Γραφείο
Ο.Ε.Υ.)
_____________________________________________

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ–SAUDI ARABIA
-Σαουδαραβικό

Υπουργείο
Δημοτικών
και
Περιφεριακών Υποθέσεων – Η πολιτική της
Σαουδοποίησης δημιουργεί προβλήματα στις
προσλήψεις
εξειδικευμένου
εργατικού
και
στελεχιακού δυναμικού.
………………………………………………………….
…………………………………………………………..
Το πλήρες κείμενο βρίσκεται στα γραφεία μας και είναι
στη διάθεσή σας σε ηλεκτρονική μορφή.

( Για αποστολή των προαναφερόμενων εγγράφων ,
παρακαλώ επικοινωνήστε με τα γραφεία μας,
αρμόδια κα. Βάνια Φουντουλάκη τηλ.2106773428,
εσωτ.109

(Πηγή: Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα /
Γραφείο Ο.Ε.Υ.)
-Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 για την
οικονομία της Σαουδικής Αραβίας, του
Σουλτανάτου του Ομάν και της Υεμένης ως
επίσης και διμερείς οικονομικές, εμπορικές και
επιχειρηματικές σχέσεις της Ελάδος με τις
χώρες αυτές.
……………………………………………………
…………………………………………………
Η έκθεση βρίσκεται στα γραφεία μας και είναι
στη διάθεσή σας σε ηλεκτρονική μορφή.
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( Για αποστολή της εν λόγω έκθεσης,

παρακαλώ
επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια
Φουντουλάκη /τηλ.2106773428, εσωτ.109)

(Πηγή: Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα /
Γραφείο Ο.Ε.Υ.)

_____________________________________

ΤΥΝΗΣΙΑ – ΤUNISIA

-Διεθνής Διάσκεψη για τη στήριξη της
Τυνησίας Invest in Tunisia: Start up
Democracy, Τύνιδα, 8 Σεπτεμβρίου 2014.
Η εν θέματι διάσκεψη διεξήχθη κατόπιν πρωτοβουλίας του
Γάλλου ΥΠΕΞ., κ. L.Fabius, με σκοπό την πολιτική
στήριξη της Τυνησίας, την παρουσίαση του έργου που έχει
επιτευχθεί μετά την Επανάσταση, την προσέλκυση
επενδυτών και τη χρηματοδότηση σε διμερές και
πολυμερές επίπεδο 22 έργων υποδομής εκ των οποίων 5
ΣΔΙΤ. ( Στην Διάσκεψη παρέστησαν ο Γάλλος Π/Θ κ.M.Valls και ο

Γάλλος ΥΠΕΞ κ.L.Fabius, οι Π/Θ της Αλγερίας κ.A.Sellal και
Μαρόκου κ.A.Benkirane, o Αντιπρόεδρος της Ευρ. Επιτροπής
κ.M.Barnier, η κα Ann Patterson, ως εκπρόσωπος του κ.J.Kerry από το
ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του Κατάρ κ.Al
Mahmoud, η Υπουργός Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας των
Η.Α.Ε. κα Kasmi, ο ΥΦΥΠΕΞ του Κουβέιτ κ.Al Khalid Al Sabah. 1 Κλπ.

………………………………………………….……...
Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο ΥΦΥΠΕΞ κ. Δ. Κούρκουλας.
……………………………………………………..…
Κατά την
προπαρασκευαστική
συνάντηση
που
προηγήθηκε, στελέχη από την Προεδρία της Δημοκρατίας
της Τυνησίας, το Φορέα Προσέλκυσης Επενδύσεων FIPA
και των Τυνησιακών Υπουργείων παρουσίασαν τους
στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής της Κυβέρνησης.
Ιδιαίτερης επισημάνσεως χρήζει ο τομέας της ενέργειας.
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Τυνήσιοι διοργανωτές προώθησαν τρία αρχεία τα οποία
είναι στη διάθεσή σας στα γραφεία μας …..: α) La
Tunisie: un pays, une vision, un avenir (κείμενο
στρατηγικών προσανατολισμών) β) Tunisie: un pays,
un projet, un avenir (22 έργα υποδομών που ζητούν
χρηματοδότηση σε διμερές και πολυμερές επίπεδο εκ
των οποίων 5 ΣΔΙΤ) γ) Tunisie: un pays, une
dynamique, un avenir (τομείς όπου η χώρα παρουσιάζει
συγκριτικά πλεονεκτήματα για επενδύσεις: υφαντουργία,
εξαρτήματα αυτοκινήτων, εξαρτήματα αεροναυπηγικής,
βιομηχανία ηλεκτρονικών, ενέργεια-ΑΠΕ, τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών, γεωργία και βιομηχανία
τροφίμων, υπηρεσίες υγείας, φαρμακοβιομηχανία,
τουρισμός και έργα εκμετάλλευσης των υπολειμμάτων της
βιομηχανίας φωσφάτων και κατασκευή μαρίνων).
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Κριτήρια επιλογής των έργων: άμεση έναρξη των
εργασιών εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση
(σχετικές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί), ανάλυση κόστουςοφέλους και κοινωνικά οφέλη, βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας, περιφερειακή
ανάπτυξη.
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Διοργνωτές προσπάλεσαν απ’ευθείας περιορισμένο αριθμό
επιχειρήσεων για να παρακολουθήσουν τις εργασίες της
Διάσκεψης ……………………………………………..
…………………………………………………………..
Ο Γάλλος Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του σε
τηλεοπτικό σταθμό, ανέφετε ότι η χώρα του θα επενδύσει
στις μεταφορές, τις υπηρεσίες και τις λιμενικές
εγκαταστάσεις………………………………………….
…………………………………………………………
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εξετάζει τη
χρηματοδότηση του λιμένος βαθέων υδάτων της
ENFIDHA και της κατασκευής των αποβάθρων της
RADES. …………………………………………………
…………………………………………………………..
Για την περίοδο 2014-2020 η Τράπεζα έχει ήδη δεσμεύσει
9,6
δισεκ.
ευρώ
για
τη
χρηματοδότηση
κοινωνικοοικονομικών υποδομών και δράσεων που
απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα………………………
……………………………………………………………

( Για αποστολή ολοκληρωμένου του σχετικού εγγράφου,
παρακαλώ επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, αρμόδια
κα. Βάνια Φουντουλάκη τηλ.2106773428, εσωτ.109)

(Πηγή: Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα /
Γραφείο Ο.Ε.Υ.)
Εξαγγελία του έργου TUNISIA ECONOMIC CITY
(Τύνιδα, 9/9/2014).
Το εν θέματι έργο ανακοινώθηκε στον απόηχο της
Διάσκεψης Invest In Tunisia:Start up democracy και
αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην περιοχή της
ENFIDHA. Θα καταλαμβάνει έκταση 90 τετραγωνικών
χιλιομέτρων (ακτογραμμή 18 χιλιομέτρων) και θα
δημιουργήσει 250.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις
εργασίας.
……………………………………………………………
……………………………………………………………
( Για αποστολή ολοκληρωμένου του σχετικού εγγράφου,
παρακαλώ επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, αρμόδια
κα. Βάνια Φουντουλάκη τηλ.2106773428, εσωτ.109)

(Πηγή: Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα /
Γραφείο Ο.Ε.Υ.)
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ / EXHIBITIONS-CONFERENCES

ΑΙΓΥΠΤΟΣ – EGYPT

Προσεχείς εκθέσεις στην Αίγυπτο
__________________________________________________________________________________
Int'l Exhibition &
Conference for
Coatings, Insulation & Chemicals
– Egypt

Μονωτικά υλικά
και χημικά

15-18/10/2014

http://www.Paintex.net

Arabian Italian for Exhibitions
Tel: (+202) 2392 2967 (+202) 2392
7547
Fax: (+202) 2393 6431
E-mail: info@paintex.net

Cairo International Fair for wood &
wood Machine

Ξυλεία και
βιομηχανία
επεξεργασίας
ξύλου

22-25/10/2014

http://
www.Cairowoodshow.co
m

Strategic Marketing and Exhibitions
3 Ahmed Elzomer st., Nasr city
Cairo, Egypt.
Tel.: +202 22719777
Fax: +202 26708866
E-mail: info.cws@strategic-eg.com

HACE Exhibition

Εξοπλισμός
Ξενοδοχείων

11-14/11/2014

Ceramic and sanitary ware Fair

Κεραμικά και είδη
υγιεινής

19-22/11/2014

http://www.Icsinegypt.com

Climax Creation
24, Degla St., From Shehab, ElMohandseen
Tel: 00 (2 02) 33368404 - 00 (2 02)
37491434
Fax: 00 (2 02) 33368404
E-mail: info@ics-inegypt.com

MacTECH & Handling &
Transpotec Exhibition

Βιομηχανικός και
μηχανολογικός
εξοπλισμός/
εργαλεία

27-30/11/2014

http://
www.Mactech.com.eg

International Fairs Group
10 Fok, El Motawaset, Osman Towers,
Maadi, Cairo, Egypt.
Tel : (+202) 25264499 / (+202)
25247996
Fax : (+202) 25264499724
Email: info@ifg-eg.com

Int. Exhibition for
Cleaning Technology & Chemicals,Transport
and Waste Recyclin

Τεχνολογίες και
εξοπλισμός
καθαρισμού και
ανακύκλωσης

2729/12/2014

http://ctf-eg.com/en/

Capital Trade Fairs Group
28 Attia Al Sawalhy - Nasr City - No. 3 Front Of Serag Mall.
Tel: (+202) 26706212
Fax: (+202) 26703089
Email: info@ctf-eg.com

Egyptian Group for Marketing
53, Youssef Abbas St. Nasr City,Cairo,
Zip Code 11371
Tel: (202) 22619160 – 24050151
Fax: (202) 22635215
Email: info@hace.com.eg
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ΑΛΓΕΡΙΑ-ALGERIA
12th International Fair for Public Works (SITP)
19-23, Νοεμβρίου 2014

Το Αλγερινό Υπουργείο Δημοσίων ¨Εργων διοργανώνει
από κοινού με την Algerian Company of Fairs and
Exports, την προαναφερόμενη έκθεση από 19 έως 23
Νοεμβρίου τ.ε. στο «Palais des Expositions Pins
Maritimes-Alger».
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε
τις ακόλουθες ιστοσελίδες:
www.safex-algerie.com / www.salontp.com
(Πηγή: Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Αλγερίας στην
Αθήνα)

ΜΑΡΟΚΟ – MOROCCO

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεθνής Έκθεση Τζέντας για το
τρέχον έτος θα πραγματοποιηθεί από 6 έως και 9
Δεκεμβρίου 2014 στο “Jeddah Centre for Forums and
Events”.Ακολουθούν τα πλήρη στοιχεία των
διοργανωτών :
Al Harithy Company for Exhibitions Ltd.
P.O. BOX 40740, Jeddah 21511 K.O.S.ARABIA
Tel: 00966 12 654 6384/Fax: 00966 12 654 6853
Attn: Mr Zahoor Siddique – Vice President
E-Mail: majaz@acexpos.com
www.acexpos.comΕφόσον ενδιαφέρεστε μπορούμε
να σας στείλουμε ηλεκτρονικά, το ενημερωτικό
φυλλάδιο για την εν θέματι αναφερόμενη διεθνή
έκθεση.
(Πηγή: Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα/
Γραφείο Ο.Ε.

5η Συνάντηση Κορυφής 20-21 Νοεμβρίου 2014
«Global Entrepreneurship Summit» (GES) με
θέμα «Harnessing the Power of Technology for Πρόγραμμα Διεθνών κλαδικών Εκθέσεων στο
Innovations & Entrepreneurship», στο Μαρακές.
Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για το
Το “GES 2014” διοργανώνεται από το Βασίλειο του
Μαρόκου, υπό την αιγίδα της Α.Μ. του Βασιλιά
Mohammed IV και αποτελεί πρωτοβουλία του
Αμερικανού Προέδρου κ. Barack Obama.
Πρόκειται για ένα κυβερνητικό φόρουμ με στόχο τη
δημιουργία γεφυρών μεταξύ επιχειρηματιών, τραπεζών,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών και άλλων φορέων στις
ΗΠΑ και σε μουσουλμανικές κοινότητες σε όλο τον
κόσμο, για τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών, την
ανάπτυξη
του
επιχειρηματικού
πνεύματος,
την
ενθάρρυνση της καινοτομίας, τη βελτίωση του
επιχειρηματικού κλίματος προς όφελος του επενδυτή και
την προώθηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης, που θα
δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Η εν λόγω συνάντηση κορουφής αποτελεί ιδανική
ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να
αναπτύξουν σχέσεις & να διερευνήσουν τις δυνατότητες
συνεργασίας
με
μαροκινούς,
αφρικανούς
και
προερχόμενους από το μουσουλμανικό κόσμο και τις
ΗΠΑ ομολόγους τους.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω
συνάντηση κορυφής, καθώς και τη διαδικασία εγγραφής
είναι
διαθέσιμες
στον
ιστότομο
www.gesmarrakech2014.org
(Πηγή: Πρεσβεία του Βασιλείου του Μαρόκου στην Αθήνα/
Οικονομικό & Εμπορικό Τμήμα)

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-SAUDI ARABIA
«Διεθνής Έκθεση Τζέντας 2014Jeddah International Trade Fair - “JITF 2014
6-9 /12/2014».

2015".

Εταιρεία διοργάνωση διεθνών εκθέσεων Al-Harithy
Company for Exhibitions.
Λάβαμε και είναι στη διάθεσή σας ηλεκτρονικά,

αναλυτικό κατάλογο με όλες τις διεθνείς κλαδικές και
επαγγελματικές
εκθέσεις που θα διοργανωθούν/
πραγματοποιηθούν στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας
για το έτος 2014, από την εταιρεία Al Harithy Company
for Exhibitions, για ενημέρωσή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα των διοργανωτών: www.acexpos.com & email: ace@acexpos.com
Περισσσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τις διεθνείς
κλαδικές εκθέσεις καθώς και τα πλήρη στοιχεία των
διοργανωτών, είτε στην περιοχή της πόλεως της Τζέντας
είτε στο Ριάντ ή στο Νταμάμ στην Ανατολική Περιφέρεια
της χώρας, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αντλήσουν από
τις παρακάτω ιστοσελίδες στο διαδίκτυο:
http:www.eventseye.com/fairs/c1_trade-showssaudi.arabia.html
http: www.eventseye.com/fairs/links-saudi-arabia.html
http: www.biztradeshows.com/saudiarabia/

(Πηγή Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Τζέντα,
Γραφείο Ο.Ε.Υ.)
_________________________________________

ΣΟΥΔΑΝ- SOUDAN

32nd Session of the International Fair of
Khartoum, 21 – 22 Ιανουαρίου 2015
Η Sudanese Free Zones & Markets Co. Ltd. και η
International Fair of Khartoum διοργανώνουν την εν
θέματι έκθεση.

Bulletin 62 Sept Oct 2014/Created by ARAB-HELLENIC CHAMBER OF COMMERCE / Mrs.VANIA FOUNTOULAKI

7

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ifksudan.com ή
επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια
Φουντουλάκη (τηλ.210-6773428 εσωτ. 109/ e-mail:
chamber@arabgreekchamber.gr ) για να σας
στείλουμε τα σχετικά έγγραφα.
(Πηγή: Πρεσβεία της Δημοκρατίας του Σουδάν).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 2014
CHAMBER’S ACTIVITIES 2014
Επιχειρηματική Αποστολή στην Αίγυπτο (Κάιρο, Αλεξάνδρεια & Μπεχέιρα) 26-31/10/14
Το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Αναπτύξεως, σας ενημερώνει για τη διοργάνωση της εν λόγω
επιχειρηματικής αποστολής από 26 έως 31 Οκτωβρίου 2014. Τα μέλη της αποστολής θα πραγματοποιήσουν
συναντήσεις Β2Β σε 4 Επιμελητήρια με ομολόγους Αιγύπτιους επιχειρηματίες.

Η αποστολή θα καλύψει όλους τους τομείς του εξαγωγικού και εισαγωγικού
εμπορίου.
Τελική Ημερομηνία Υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής: Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2014

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή, παρακαλώ επικοινωνήστε με τις κ.κ. Μαρία Βεστάρκη
(εσωτ. 110) και Άννα Σακούρ (εσωτ. 103), Τηλ. 210-6711210 και 210-6726882, Fax:210-6746577/ κεντρικό
email:chamber@arabgreekchamber.gr

Το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο στην προσπάθειά του για συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση των μελών του, συλλέγει πληροφορίες
από πολλές και διαφορετικές πηγές, αξιόπιστες κατά την κρίση του. Σε αντίθετη περίπτωση, ουδεμία ευθύνη φέρει και
παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και έρευνες πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε μορφής συνεργασία.

ΤΟ ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΟΣΑ
ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΔΕΝ EINAI TAMΕΙΑΚΩΣ ΕΝΤΑΞΕΙ,
ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε
με την Υπεύθυνη Λογιστηρίου, κα. Μαίρυλιν Ευσταθίου,
Τηλ. 210-6711210/εσωτ. 104/ Fax. 210-6746577
e-mail: accounts@arabgreekchamber.gr/ chamber@arabgreekchamber.gr
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