
 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ 

4-6 Μαρτίου 2020,  Βελιγράδι 

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και ο Οργανισμός 

EnterpriseGreece, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τόνωση της εξωστρέφειας των 

ελληνικών επιχειρήσεων, διοργανώνουν Επιχειρηματική Αποστολή στο Βελιγράδι της Σερβίας το 

διάστημα 4-6 Μαρτίου 2020. Η Αποστολή υλοποιείται σε συνεργασία με το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 

Πρεσβείας της Ελλάδας στοΒελιγράδικαι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Σερβίας.  

 

Οι κλάδοι οι οποίοι θα εκπροσωπηθούν είναι κυρίως: τρόφιμα,  κατασκευές- δομικά υλικά, 

καινοτομία & τομέας πληροφορικής (ICT), εφοδιαστική αλυσίδα και  φαρμακευτικά προϊόντα -

καλλυντικά. 

 

Το EπιχειρηματικόForum θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη5Μαρτίου 2020όπου θα διεξαχθούν οι  

διμερείς συναντήσεις (Β2Β) ανάμεσα σε ελληνικές και σέρβικες επιχειρήσεις, στο ξενοδοχείο 

MetropolPalace, 5* , BulevarkraljaAleksandra 69, Βελιγράδι. 

 

 

Κόστος Συμμετοχής: 

Το κόστος συμμετοχής για τον πρώτο εκπρόσωπο κάθε εταιρείας ανέρχεται: 

 στο ποσό των €150 για τα μέλη του ΕΒΕΑ   

 στο ποσό των €250 για τα μη μέλη 

 Για κάθε επιπλέον εκπρόσωπο, το επιπλέον κόστος είναι  €75 για τα μέλη του  ΕΒΕΑ και €125 για 

τα μη μέλη (50% έκπτωση σε κάθε επιπλέον συμμετέχοντα).  

Το ποσό αυτό καλύπτει: 

·       Τη διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων & του ΕπιχειρηματικούForum 

·       Τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Βελιγραδίου με ιδιωτικό λεωφορείο (για τις 

προτεινόμενες πτήσεις μόνο) 

Τα λοιπά κόστη μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από τους συμμετέχοντες. 

   

Σημείωση: Η προετοιμασία των Β2Β συναντήσεων θα ξεκινήσει για κάθε εταιρεία μετά την 

καταβολή του ανωτέρω ποσού. Η λίστα των συναντήσεων θα οριστικοποιηθεί μετά την επιβεβαίωση 

των ελληνικών συμμετοχών και θα αποσταλεί στις εταιρείες πριν την αναχώρηση. ToEBEA δεν 

εγγυάται εκ των προτέρων συναντήσεις για τις ελληνικές εταιρείες που δεν θα έχουν επιβεβαιώσει 

την συμμετοχή τους ένα μήνα πριν την πραγματοποίηση της αποστολής. Επίσης, όσες εταιρείες 

επιθυμούν να πραγματοποιήσουν συναντήσεις στο χώρο των σερβικών επιχειρήσεων, εφόσον οι 

τελευταίες τις αποδεχτούν, θα πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι το ανάλογο κόστος μετακίνησης. 



 

 

Προτεινόμενες Πτήσεις: 

A3 976  04MAR 2020   ATH - BEG  1310 1350   

A3 977  06MAR 2020   BEG - ATH  1435 1720   
 
Τρέχουσες τιμές: €150με χειραποσκευή 8kg 

€230 με βαλίτσα 23kgκαι  χειραποσκευή 8kg. 

Εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε κράτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε  με την κα Νίκη Κομπότη 

(πρακτορείο  CheckinGreece) στο τηλ: 211.0133800-2, email: niki.kompoti@checkingreece.gr.   

Εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στο δικό σας πρακτορείο. 

 

Διαμονή:      

Προτεινόμενο ξενοδοχείο: 

MetropolPalace , 5* 

https://www.marriott.com/hotels/travel/beglc-metropol-palace-a-luxury-collection-hotel-

belgrade/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2 

Ειδική τιμή για τους συμμετέχοντες στην Επιχειρηματική Αποστολή superiorroom:€95(τελική τιμή 

με φόρους και πρωινό).  

Για την κράτηση των δωματίων με την ειδική τιμή θα πρέπει να συμπληρώσετε την εν λόγω φόρμα 

πατώντας εδώκαι να την αποστείλετε έως 10/2/2020στο email: reservations@metropolpalace.com. 

 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το ενδιαφέρον συμμετοχής της εταιρείας σας, 

συμπληρώνοντας τη σχετική δήλωσηεδώστα αγγλικά,στέλνοντας επιπλέον καισύντομο  profile 

τηςστα αγγλικά στο email: tretzeka@acci.gr,έωςτην Δευτέρα 3  Φεβρουαρίου 2020. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών 

Σχέσεων του ΕΒΕΑ (τηλ. 210 3382342-466). 

 

Τραπεζικός Λογαριασμό  Ε.B.Ε.Α.  

Τράπεζα Πειραιώς: 

Αριθμός Λογαριασμού: 5050-041544-479 

ΙΒΑΝ: GR9501720500005050041544479 

Προθεσμία καταβολής: 3/2/2020  

Αιτιολογία: «Επιχειρηματική Αποστολή στην Σερβία» και να αναφέρεται η ακριβής επωνυμία 

της επιχείρησης, η πλήρης διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. 
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