
    
 

                    
 

Ελληνική Επιχειρηματική Αποστολή στην Αίγυπτο 26-31/10/2014  
 

     Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2014   
     Αριθ. Πρωτ: 228/ΓΓ/ΒΦ/μβ 
 
Αγαπητοί επιχειρηματίες, Κυρίες & Κύριοι,  
 
Η Αίγυπτος είναι ο υπ’αριθμόν 1 εμπορικός εταίρος της Ελλάδας στον Αραβικό κόσμο, ενώ 
ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών αυξάνεται διαρκώς. 
Εκμεταλλευόμενοι το νέο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον στην Αίγυπτο και ως 
απάντηση στη συνεχή ζήτηση των μελών μας, το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου 
και Αναπτύξεως βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει επιχειρηματική αποστολή 
(συναντήσεις Β2Β) στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια και, για πρώτη φορά, στην Μπεχέιρα από 
26 έως 31/10/2014. Η αποστολή θα καλύψει όλους τους τομείς του εξαγωγικού εμπορίου, 
ενώ θα δοθούν ευκαιρίες εισαγωγής γεωργικών προϊόντων (φρούτων και λαχανικών), 
βαμβακιού, προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και επίπλων.  

 

Δρομολόγια:  

Ημερομηνία Από Προς Egypt  Air  Αναχώρηση Άφιξη 

Κυριακή  
26/10/14 

Αθήνα  Κάιρο  MS 748 16:00  17:50  

Τρίτη 
28/10/14 

 

Κάιρο Αλεξάνδρεια  Με πολυτελές 
πούλμαν 

18:00 21:00 

Τετάρτη 
29/10/14 

Αλεξάνδρεια Μπεχέιρα Με πολυτελές 
πούλμαν  

09:30 10:00 

Παρασκευή 
31/10/14 

Αλεξάνδρεια  Αθήνα MS 563 16:15  18:05  

 
 

Κόστος συμμετοχής κατ’ άτομο:     ΜΕΛΗ       ΜΗ ΜΕΛΗ 
            
Διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο     1.050,00€         1.350,00€ 
Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο           980,00€         1.280,00€ 
 
 
  

Cir Trip Egypt Oct 2014 GR 1 

http://www.athena.agrino.org/classes/images/class_b/greek_flags/GREEK_FLAG_BIG.gif


 
Το κόστος των ανωτέρω πακέτων καλύπτει : 
 
1. Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση, συμπεριλαμβανομένων φόρων). 
2. Διαμονή δύο (2) διανυκτερεύσεων στο Κάιρο, στο ξενοδοχείο Hilton Ramses 5* 
(www.ar.hilton.com/en/hotel/Ramses-Hilton) και τριών (3) στην Αλεξάνδρεια, στο 
ξενοδοχείο Sheraton el Montazah 5*(www.sheratonmontazah.com) με πρωινό 
συμπεριλαμβανομένων φόρων. 
3. Οι μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο, καθώς και όλες οι εσωτερικές μετακινήσεις 
(από πόλη σε πόλη) και καθ’όλη τη διάρκεια των συναντήσεων της αποστολής, θα 
πραγματοποιηθούν με πολυτελές πούλμαν . 
4. Ταξιδιωτική ασφάλεια. 
5.  Γραμματειακή υποστήριξη από το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο. 
6. Οργάνωση προκαθορισμένων συναντήσεων (B2B) με ομολόγους σας επιχειρηματίες. 
7. Διευκρινήσεις για VISA:  
  - Διαβατήριο με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών από την ημερομηνία εισόδου στην χώρα. 
    Μαζί με το διαβατήριο θα χρειαστούμε  και 1 φωτοτυπία αυτού. 
  - Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε λευκό φόντο και διαστάσεις 3,5 χ 4,5 cm. 
  - Η Visa θα εκδοθεί στο αεροδρόμιο την ημέρα αναχώρησης και κοστίζει 15-20$ περίπου,  
     επιπλέον κόστους συμμετοχής. 
 
Για τη καλύτερη οργάνωση της αποστολής και των κατ’ ιδίαν συναντήσεών σας με 
ενδιαφερόμενους ομολόγους επιχειρηματίες στις πόλεις που θα επισκεφθούμε, παρακαλούμε 
θερμά όπως μας στείλετε, όσοι ενδιαφέρεστε, το συντομότερο δυνατό συμπληρωμένη τη 
Δήλωση Συμμετοχής  μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα & παράλληλα 
εξοφλήσετε το κόστος του πακέτου συμμετοχής, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 29 
Σεπτεμβρίου, 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 
 
Η ταχύτερη δυνατή ανταπόκρισή σας θα επιτρέψει την καλύτερη και αρτιότερη 
διοργάνωση της αποστολής και των κατ’ιδίαν συναντήσεων .  
 
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 ή πληροφορίες. 

    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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Θέμα.: Προβολή μέσω καταχώρησης στο φυλλάδιο της  Ελληνικής 
    Επιχειρηματικής Αποστολής στην Αίγυπτο 26-31/10/14 

 
Εν όψει της ως άνω Αποστολής, πρόκειται να εκτυπώσουμε φυλλάδιο διαστάσεων (17εκ. πλάτος x 
24 εκ. ύψος ) στο οποίο θα μπορείτε να προβληθείτε μέσω καταχώρησης .  
 
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
Οι προδιαγραφές της καταχώρησης θα πρέπει να είναι ως εξής: 

- PDF κλειστό. Εάν το έχετε σε μορφή TIFF ( Photoshop ή EPS εάν είναι  illustrator με 
create outlines τα γράμματα, θα πρέπει να είναι και αυτό κλειστό. 

- Έγχρωμη ( CMYK ) 
- Ανάλυση από 300 dpi και άνω 
- Το Profile της εταιρίας να είναι σε ηλεκτρονική μορφή & στα αγγλικά. Το εν λόγω 

φυλλάδιο θα διανεμηθεί στις τρεις (3) πόλεις (Κάιρο, Αλεξάνδρεια και Μπεχέιρα) που θα 
επισκεφθεί η αποστολή, στους φορείς και στους συμμετέχοντες Άραβες Επιχειρηματίες, 
καθώς επίσης & σε άλλες εκδηλώσεις του Επιμελητηρίου. 

 
* Κόστος Έγχρωμης Καταχώρησης:    (* Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 

 Ευρώ 
Α.  Εξωτερικό οπισθόφυλλο (16,7cm πλάτος x 24cm ύψος)    €   900 
Β.  Εσωτερικό οπισθόφυλλο (16,7cm πλάτος x 24cm ύψος)    €   500 
Γ.  Εσωτερικό Εξώφυλλο (16,7cm πλάτος x 24cm ύψος)     €   600  
Δ.  Σαλόνι (33,4cm πλάτος x 24cm ύψος τελικό)           €   350 
Ε.  Ολοσέλιδη κάθετη (16,7cm πλάτος x 24cm ύψος)         €   250 
Ζ.  Λογότυπο σε όλες τις εσωτερικές σελίδες με υλικό  
      (4,5cm πλάτος x 0,8 cm ύψος)       €   200 
H.  Απλή καταχώρηση (στοιχεία επιχείρησης)     €   100 
    (για την Απλή Καταχώρηση παρακαλώ όπως συμπληρώσετε τη συνημμένη φόρμα ) 
{Για τις κατηγορίες Α.Β.Γ.Δ. & Ε. υπολογίστε επίσης 0,5 ξάκρισμα γύρω-γύρω} 
 
Εφόσον συμμετάσχετε στην Αποστολή, θα έχετε έκπτωση 20%. 
Τρόπος πληρωμής 
Κατάθεση με την αιτιολογία ως έκτακτη εισφορά για το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο 
στον  ακόλουθο λογαριασμό:    
ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ  
Αριθ. λογ/σμού:  164.00.2002.000.588,  
IBAN GR 8201401640164002002000588, 
με την παράκληση να μας στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης με φαξ.: 210-6746577.  
 

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την αρμόδια: 
κα. Μαρία Α. Βεστάρκη - Τηλ. 210-6711210/6726882 (Εσωτ. 110)/Φαξ.: 210-6746577. 

 
ΥΓ.:  Το προαναφερόμενο φυλλάδιο θα εκτυπωθεί μόνο εάν και εφόσον  

συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός καταχωρήσεων. 
 

Tel.: +30-210-6711210/+30-210-6726882/6773428 /  Fax.:+30-210-6746577 
e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr  /www.arabhellenicchamber.gr  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
 

Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
α)  Η συμμετοχή μιας επιχείρησης σε επιχειρηματική αποστολή γίνεται μετά από την υποβολή του 
εντύπου ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου) στα προβλεπόμενα 
από το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο χρονικά όρια και ισχύει μόνο με την καταβολή της 
προκαταβολής. 
β)  Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέσει όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στο έντυπο Αίτηση 
Συμμετοχής, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για την επιχείρηση χρειαστεί και της 
ζητηθεί  για την καλύτερη οργάνωση των επαφών της. 
Την ευθύνη για την πιστότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην Αίτηση συμμετοχής φέρει η 
επιχείρηση και μόνο. 
Το κόστος συμμετοχής ορίζεται από το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο και καταβάλλεται από την 
επιχείρηση εφ’άπαξ, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014. 
 
Β .ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού της επιχείρησης όταν  δεν 
έχει καταβάλει το συνολικό κόστος συμμετοχή εμπρόθεσμα. 
 
Γ . ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΑΠΟ ΤΟ Α.Ε.Ε. 
Το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα  ακύρωσης της αποστολής, εφόσον είτε 
συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι  κατά την κρίση του ΑΕΕ, είτε, σε ειδικές περιπτώσεις, δεν 
εξυπηρετείται σε ικανοποιητικό επίπεδο η ελληνική παρουσία στην χώρα προορισμού .(δεν έχει 
συμβεί ποτέ στο παρελθόν). Στην περίπτωση αυτή , αφενός το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο 
υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα τις επιχειρήσεις και να τους επιστρέψει ολόκληρο το ποσό 
που ήδη έχουν καταβάλει, αφετέρου οι επιχειρήσεις δεν έχουν καμία απαίτηση από το ΑΕΕ. 

 
Δ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Η ακύρωση της συμμετοχής από την επιχείρηση γίνεται εγγράφως και 
1.  27-23 ημερολογιακές ημέρες πριν την αναχώρηση της αποστολής η επιχείρηση χάνει το 
δικαίωμα της διεκδίκησης του 50%  του πακέτου συμμετοχής. 
2.   και 23 ημέρες πριν την διοργάνωση της αποστολής η επιχείρηση χάνει εξολοκλήρου το 
δικαίωμα διεκδίκησης του πακέτου συμμετοχής. 

 
Ε. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Με την υπογραφή της Αίτησης Συμμετοχής η εταιρία αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα το παρόντα κανονισμό. 
 

 
Tel.: +30-210-6711210/+30-210-6726882/6773428 ext. 109/ Fax.:+30-210-6746577 
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Ελληνική Επιχειρηματική Αποστολή στην Αίγυπτο  26-31/10/2014  
 

ΑΠΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα σε μορφή  word στα αγγλικά, με τα 

στοιχεία που επιθυμείτε να καταχωρηθεί η επιχείρησή σας και μας την επιστρέψετε   

μέσω e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr  
 

Please fill in the details as word format, as mentioned below & send it via  

e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr   
 

 
 

Name of Company: …… 

 

Contact Person ….. 
 

Title…. 
 

Μobile  ….. 

 

Full Address : …. 

 

 

 Tel:           Fax:   

      

 Ε-mail :           www. 

 

Company’s business (activity)( max. 30 words)   :  
 

…. 

…. 

…. 
 

 
 

 

Tel.: +30-210-6711210/+30-210-6726882/6773428 / Fax.:+30-210-6746577 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Στην Ελληνική Επιχειρηματική Αποστολή του Α.Ε.Ε.Ε.Α. στην Aίγυπτο,  26-31/10/2014    
 

Επωνυμία επιχείρησης: 

 

(Ελληνικά)............................................................................................................................. 
 

(Αγγλικά)............................................................................................................................... 
 

Πλήρης Διεύθυνση : …....................................................................................................... 
 

…….................................... ΑΦΜ:.......................................... ΔΟΥ :................................... 
 

Τηλ. : ................................................................. ΦΑΞ.: ...................................................... 
 

Ε-mail: ........................................................……  www :................................................... 

Δραστηριότητα Επιχείρησης (όπως θα καταχωρηθεί στο φυλλάδιο) :   

(Ελληνικά): 
........................................................................................................................................... 
 

…………………………………………………………………………………………… 

(Αγγλικά): 

.......................................................................................................................................... 
 

…………………………………………………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο & θέση Εκπροσώπου :  
 

1.     .................................................................................................……………………….……  

Κινητό:…………………………………Γλώσσα επικοινωνίας ………..…….……………… 

2.     ……............................................................... ……………………………………..……… 

Κινητό:…………………………….......Γλώσσα επικοινωνίας …………..…..…………… 

 

Επιθυμούμε να έχουμε συναντήσεις στους ακόλουθους τομείς    (Ακριβής περιγραφή) 

 

…………………………………………………………………………………………. 
 

........................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................ 
 

.......................................................................................................................................... 

□ Μέλος/ΑΕΕΕΑ    □ Μη Μέλος/ΑΕΕΕΑ 

 

Παρακαλούμε όπως μας στείλετε μαζί με τη Δήλωση και το logo της εταιρείας σας σε μορφή PDF. 

 

 
 

Υπογραφή & Σφραγίδα 

Παρακαλώ απαντήστε στο Fax.210-6746 577 ή  e-mail:chamber@arabhellenicchamber.gr 
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