«Ελλάδα και Αραβικός Κόσμος: Μία Νέα Ατζέντα για την Ανάπτυξη»
Υπό την Αιγίδα:

Ειδική Συνεισφορά και Υποστήριξη:

Γενική Επισκόπηση:
To «7ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ» πρόκειται να διεξαχθεί στην Αθήνα, Ελλάδα, στις 27-28
Νοεμβρίου 2018, υπό τον τίτλο «Ελλάδα και Αραβικός Κόσμος: Μία Νέα Ατζέντα για την Ανάπτυξη»,
εν μέσω μίας εποχής θετικών αλλαγών για την Ελλάδα και τον Αραβικό κόσμο. Η Ελλάδα, εξερχόμενη
επιτυχώς της κρίσης, προσβλέπει και στοχεύει προς την οικονομική ανάκαμψη. Ορισμένες αραβικές
χώρες, έχουν ξεκινήσει την έξοδό τους από μία μακρά περίοδο αστάθειας και αναταραχών, οδεύουν
προς την ανοικοδόμηση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών τους, ενώ κάποιες άλλες επιδιώκουν μία
στρατηγική διαφοροποίησης των πόρων τους, ώστε να συμβαδίσουν με τις νέες οικονομικές τάσεις.
Όλες οι παραπάνω θετικές ενδείξεις υποδηλώνουν μία νέα ατζέντα για την μελλοντική συνεργασία
μεταξύ Αράβων και Ελλήνων, με έμφαση στη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από την Ελλάδα
στον αραβικό κόσμο.
Το εν θέματι Φόρουμ θα δώσει προτεραιότητα στους τομείς που θεωρούνται σημαντικοί και από τις
δύο πλευρές, στη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία, την ενέργεια και τις κατασκευές, με τη
συνεργασία σχετικών επαγγελματικών οργανώσεων. Στοχεύουμε στη διεύρυνση της αραβικής
συμμετοχής με την συμπερίληψη, αυτή τη φορά, του Σουλτανάτου του Ομάν, της Υεμένης, της Σομαλίας
και του Τζιμπουτί, καθώς και άλλων αραβικών κρατών ώστε να εμπλουτιστούν οι διαβουλεύσεις και η
δικτύωση κατά τη διάρκεια του Φόρουμ. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει, επίσης, κατ’ ιδίαν
επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ των επισκεπτόμενων Αράβων επιχειρηματιών και των Ελλήνων
ομολόγων τους σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος.

Επίπεδο συμμετοχής:
Υπουργοί και υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, Άραβες Πρέσβεις, Πρόεδροι Αραβικών
Εμπορικών Επιμελητηρίων και Ενώσεών τους, κορυφαίοι ιθύνοντες και διευθυντικά στελέχη. Θα
υπάρχει, επίσης, συμμετοχή υψηλόβαθμων επαγγελματιών από τη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία,
καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη των τομέων κατασκευών και ενέργειας των δύο πλευρών.

Ομιλητές:
Υπουργοί, διευθυντικά στελέχη και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από την Ελλάδα και τον αραβικό
κόσμο.

Στρατηγικοί άξονες:
1. Ναυτιλία, Επιμελητεία/Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διακίνηση Φορτίων
2. Λιμενική Βιομηχανία και Υπηρεσίες
3. Κατασκευές και Έργα Υποδομών
4. Πετροχημικά και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Τόπος διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών (5 αστέρων) https://divanicaravelhotel.com/

Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά και αραβικά (με ταυτόχρονη διερμηνεία)

Επικοινωνιακή Κάλυψη:
Επίσημη ελληνική τηλεόραση, αραβικά μέσα επικοινωνίας (Al-Ahram και Al-Sharq Al-Awsat) καθώς και
ανταποκριτές δορυφορικών καναλιών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Εκδόσεις του Φόρουμ (στην αγγλική γλώσσα):
•
•

Συνοδευτικό Έντυπο του Φόρουμ
Ειδική Έκδοση του Members’ Activities Newsletter
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Υποστηρικτικοί Επαγγελματικοί Οργανισμοί:

Στρατηγικός Χορηγός:

Χρυσοί Χορηγοί:

Αργυροί Χορηγοί:

Χάλκινοι Χορηγοί:

Υποστηρικτές:

Υπηρεσίες Φιλοξενίας Συνέδρων:

Χορηγοί Επικοινωνίας:

Χορηγός Διαδικτυακής Επικοινωνίας:

