
 
TASTE OF GREECE IN EGYPT (TGE) 

 
 

H Hμερίδα TASTE OF GREECE IN EGYPT (TGE), θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο την 
 Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017 
 Η (TGE) αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για την προβολή της επιχείρησης σας και την 
προώθηση των προϊόντων σας στην Αιγυπτιακή αγορά καθώς αποτείνεται σε Αιγύπτιους 
επιχειρηματίες που επιθυμούν να συνεργαστούν με ελληνικές επιχειρήσεις. 
 Η (TGE) θα ξεκινήσει το πρωί με επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β). Το βράδυ θα 
πραγματοποιηθεί δείπνο όπου θα παραβρεθούν υψηλόβαθμα στελέχη αιγυπτιακών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφόρους τομείς.  
 ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
 Τρόφιμα 
Ελαιόλαδο ∙ Αρωματικά ελαιόλαδα Ελιές & προϊόντα Ελιάς 
Τυροκομικά προϊόντα (κίτρινα-σκληρά τυριά) 
Αλίπαστα (ρέγκα) 
Κονσερβοποιημένα τρόφιμα 
Βότανα 
Άλλα προϊόντα διακεκριμένης ποιότητας 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στην ΑΙΓΥΠΤΟ 
  
∙         Ιδιοκτήτης βιομηχανικής έκτασης 6000 μ2 με άδεια παραγωγής sodium chloride salt 
for industrial purposes αναζητά επενδυτικό εταίρο στην παραγωγή αλατιού ή στη 
βιομηχανική παραγωγή τροφίμων 
∙         Επιχειρηματική συνεργασία στο χώρο της εστίασης ή στο χώρο των φούρνων στην 
Αλεξάνδρεια 
∙         Επιχειρηματική συνεργασία ή franchise στο χώρο της εστίασης ή στο χώρο των 
φούρνων στο Κάιρο 
∙         Επιχειρηματική συνεργασία στο χώρο της εστίασης στο Κάιρο 
∙         Επιχειρηματική συνεργασία για εγκατάσταση εργοστασίου σε βιομηχανική ζώνη και 
παραγωγή τυριών στο Κάιρο 



∙         Όμιλος με θυγατρική επιχείρηση μαζικής εστίασης Catering παραγωγής 6000-7000 
μερίδων ημερησίως  αναζητά αποκλειστική συνεργασία με αντίστοιχη επιχείρηση  
∙         Παραγωγή σοκολάτας στην Αίγυπτο 
∙         Μεταφορά τεχνογνωσίας στην παραγωγή κίτρινων τυριών 
∙         Adding Value to Olive Oil Production  
 Το κόστος συμμετοχής στην αποστολή για κάθε επιχείρηση για την περίοδο 11-13/3/2017 
ανέρχεται σε τιμή ανά άτομο: 
 μονόκλινο δωμάτιο: 390€  ή 
δίκλινο δωμάτιο: 330€ 
 Περιλαμβάνει: 
 Διοργάνωση και επιμέλεια των επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β), 
Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων με πρωινό (ΒΒ) στο ξενοδοχείο STEIGENBERGER EL Tahrir 5* 
συμπεριλαμβανομένου τους φόρους 
      https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/egypt/cairo/steigenberger-el-tahrir 
      Στην περίπτωση που επιθυμείτε παράταση της διαμονή σας ή και επισκέψεις σε   
      αρχαιολογικούς χώρους υπάρχει επιπλέον κόστος και παρακαλούμε όπως μας 
      ενημερώσετε 
Ανακοίνωση Ημερίδας σε επιχειρηματικούς φορείς και επιχειρηματίες της Αιγύπτου 
Ενημέρωση των τοπικών μέσων ενημέρωσης 
Μεταφορά από και προς συναντήσεις 
Δείπνο 11/2/2017 στο κέντρο του Καΐρου 
Δείπνο 12/3/2017 προς τιμήν των Ελλήνων επιχειρηματιών  
 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
 Δαπάνη των αεροπορικών εισιτηρίων η οποία επιβαρύνει τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. 
Μεταφραστή (ελληνικά-αραβικά), σε περίπτωση που επιθυμείτε, κατά τη διάρκεια των Β2Β 
συναντήσεων υπάρχει επιπλέον κόστος και παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε με e-
mail. 
Το κόστος μεταφοράς από και προς αεροδρόμιο είναι επιπλέον και παρακαλούμε όπως μας 
ενημερώσετε με e-mail τον αριθμό πτήσης καθώς και τις ημερομηνίες άφιξης/αναχώρησης 
 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
Παρακαλείσθε για την κατάθεση του ποσού συμμετοχής στον κάτωθι τραπεζικό 
λογαριασμό: 
  
GAMMA-INVEST 
Account number: 13659210024019 
Swift code: ETHENEGCA 
National Bank of Greece S.A.-Egypt Network 
32. Haroun str. Dokki 
Giza Egypt 
  
Η συμμετοχή σας θεωρείται έγκυρη με την εξόφληση του ποσού συμμετοχής. 
Σε περίπτωση κατάθεσης παρακαλώ να μας στείλετε με φωτοαντίγραφο στην ηλεκτρονική 
δ/νση gamma@gamma-invest.com σημειώνοντας την αιτιολογία κατάθεσης. 
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Κυριακή, 12 Μαρτίου, 2017  

 

TGE REGISTRATION FORM 
Please, type in English with capital letters or fill in block letters 

 
 

Γενικές Πληροφορίες / General Information 

Όνομα Εταιρείας: ………………………………………………………………………… 

Company’s name: ............................................................................................................... 

 

Πλήρης Διεύθυνση/ Full Address: : 

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

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

Τηλ/ Tel: +……………………………… Φαξ/ Fax:+…………………………………. 

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

                     

Όνομα Ιδιοκτήτη, Προέδρου / Owner, Chairman name: 
................................................................................................................................................ 
    

Πληροφορίες Αντιπροσώπου / Representative Information 

 
Όνομα / Name 

.............................................................................................................................................. 
Τίτλος / Title 

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

 

Είστε μέλος επιχειρηματικού οργανισμού ή επιμελητηρίου στην Ελλάδα; 

Are you a member of any business association or chamber in Greece? 

☐ΝΑΙ /YES  ☐ ΟΧΙ/NO 

Αν ΝΑΙ σε ποιο   / If yes specify  

1................................................................ 2............................................................... 
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Ακριβή περιγραφή εταιρείας / Precise company’s description: 

 

 

Περιληπτική εικόνα εταιρείας κατά προτίμηση δείκτες κύκλων εργασιών, ποσοστό 

επί του μεριδίου αγοράς εφόσον διαθέτετε, πόσο καιρό είναι σε λειτουργία, κλπ ....  

 

General company’s overview and preferable with key indicators such as turnover, 

different lines of business, percentage of market share if available, how long has it 

been operational etc…. 

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

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

 

Επιθυμητή συνεργασία με Αιγυπτιακές εταιρείες: 

Expected model of cooperation with companies in Egypt: 

 

☐Εισαγωγή-Εξαγωγή/ Import-Export          ☐Επενδυτικές 

Ευκαιρίες/Investment opportunities  

☐ Franchise                                               ☐Κοινοπραξία/ Joint Venture  

☐Άλλα (Περιγράψτε την ακριβή συνεργασία)/ Others (Precise cooperation 

describe):  

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

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

 

Έχετε επισκεφτεί την Αίγυπτο στο παρελθόν? Have you visited Egypt in the past?     

 ☐YES  ☐NO 

Έχετε επιχειρηματικές συναλλαγές με την Αίγυπτο? Do you have business exchange 

with Egypt?    

☐YES  ☐NO 

 

   

 

Ημ/νία: .…. /…… / 2017            Υπογραφή  
 

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

 

τετεθέτης εταιρείας εφόσον διαπροφίλ  πισυνάψτεΕ 

στο:Επιστροφή της αίτησης συμπληρωμένη  

   gamma@gamma-invest.com 

Τηλ επικοινωνίας: +202 395 9637 +20 109 889 1122 

09:00 – 17:00 Εκτός Παρασκευή-Σάββατο  
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