
    

 

                       
  

Ελληνική Επιχειρηματική Αποστολή 
στη Τζέντα της ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ και 

Κάιρο και Μπεχεϊρα της ΑΙΓΥΠΤΟΥ 
07 - 13  Δεκεμβρίου 2013 

      Αθήνα, 09/10/2013   
          Αριθ. Πρωτ:  182/ΓΓ/ΜΕ/ΜΒ/μβ 
Αγαπητοί επιχειρηματίες, Κυρίες & Κύριοι,  
 
Το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως ανταποκρινόμενο στις 
απαιτήσεις των δύσκολων ημερών που διανύουμε και στο διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον 
που εκδηλώνεται τόσο από επιχειρήσεις στην Σαουδική Αραβία και στην Αίγυπτο όσο και 
από την Ελλάδα,  διοργανώνει Ελληνική Επιχειρηματική Αποστολή 07-13/12/2013, στις 
πόλεις Tζέντα της Σαουδικής Αραβίας και στο Κάιρο και Μπεχεϊρα της Αιγύπτου (απέχει 
από την Αλεξάνδρεια περίπου 45 λεπτά), σε συνεργασία με τα τοπικά Εμπορικά και 
Βιομηχανικά Επιμελητήρια.  

Δρομολόγια:  

Ημερομηνία Από Προς Egypt Air 
Πτήση 

Αναχώρηση Άφιξη 

Σάββατο 
07/12/13 

Αθήνα Κάιρο MS 748 16:00  17:50  

 Κάιρο Τζέντα MS 669 18:55 22:00  

Κυριακή 
08/12/13 

B2B στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Τζέντας 

Δευτέρα 
09/12/13 

Συνέχιση Β2Β ή ελεύθερη ημέρα και αναχώρηση το βράδυ για Κάιρο 

Τζέντα Κάιρο MS 670 23:00  00:20  

Τρίτη 
10/12/13 

Β2Β στην Ένωση Επιμελητηρίων της Αιγύπτου (Κάιρο) 

Τετάρτη 
11/12/13 

 
Συνέχιση Β2Β ή ελεύθερη ημέρα και αναχώρηση (με πούλμαν) για Αλεξάνδρεια  

Πέμπτη 
12/12/13 

B2B στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Μπεχέϊρα 

Παρασκευή 
13/12/13 

Αλεξάνδρεια Αθήνα MS 563 16:15  18:05  
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Κόστος συμμετοχής κατ’ άτομο:  
            ΜΕΛΗ       ΜΗ ΜΕΛΗ 
Διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο     1.800,00€            2.210,00€ 
Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο     1.600,00€           1.930,00€  

Το κόστος των ανωτέρω πακέτων καλύπτει : 
1. Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση, συμπεριλαμβανομένων φόρων). 

2. Διαμονή έξη (6) διανυκτερεύσεων με πρωινό (συμπεριλαμβανομένων φόρων) στα ξενοδοχεία.    
3. Μετακινήσεις με πολυτελές πούλμαν από και προς το αεροδρόμιο και καθ’ όλη τη διάρκεια  των  
    συναντήσεων της αποστολής και στις δύο χώρες. 
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 και τουλάχιστον 2 κενές σελίδες face to face.   
   Μαζί με το διαβατήριο θα χρειαστούμε  και 1 φωτοτυπία αυτού. 
  -τέσσερις πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες σε λευκό φόντο και διαστάσεις 3,5 χ 4,5 cm 
 - Αίτηση που θα συμπληρωθεί με τα στοιχεία σας . 
 
Για τη καλύτερη οργάνωση της αποστολής και των κατ’ ιδίαν συναντήσεών σας με 
ενδιαφερόμενους ομολόγους επιχειρηματίες στις πόλεις  που θα επισκεφθούμε και λόγω της 
χρονοβόρας διαδικασίας για την έκδοση VISA ιδιαίτερα για την Σαουδική Αραβία, 
παρακαλούμε θερμά όπως μας στείλετε, όσοι ενδιαφέρεστε, το συντομότερο δυνατό τη δήλωση 
συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα & παράλληλα εξοφλήσετε το 
κόστος του πακέτου  συμμετοχής το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή, παρακαλώ επικοινωνήστε με τις 
κ.κ.  Μαρία Βεστάρκη & Άννα Σακούρ Τηλ. 210-6711210 και 210-6726882  (Εσωτ. 110 
& 103 αντίστοιχα), Fax: 210-6746577/  email: admin@arabgreekchamber.gr & 
info@arabgreekchamber.gr κεντρικό email:chamber@arabgreekchamber.gr 
 
Η ταχύτερη δυνατή ανταπόκρισή σας θα επιτρέψει την καλύτερη και 
αρτιότερη οργάνωση της αποστολής .  
 
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 
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