Γενική Επισκόπηση:
Η συνέχιση μίας παράδοσης είναι αποτέλεσμα αντίληψης, ανταπόκρισης και
αλληλεπίδρασης. Οι τρεις προηγούμενες Ημερίδες κάλυψαν τις προϋποθέσεις, με
αποτέλεσμα να καθιερωθεί το Workshop ως μία πλατφόρμα που παρέχει την ευκαιρία σε
Άραβες και Έλληνες επιχειρηματίες για συνάντηση και διερεύνηση προϋποθέσεων
συνεργασίας σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς.
Η φετινή Ημερίδα θα προσεγγίσει τρία βασικά σημεία: (α) την μεταφορά ελληνικής
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στον αραβικό κόσμο σε τομείς και περιοχές στις οποίες η
Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, ειδικά σε σχέση με την ίδρυση μικρο-μεσαίων
επιχειρήσεων, (β) τη διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Ελεύθερες Ζώνες
στον αραβικό κόσμο, τι προσφέρουν από την άποψη κινήτρων, φορολογικών απαλλαγών και
τωv γεωγραφικών πλεονεκτημάτων τους, με σκοπό την ενθάρρυνση των ελληνικών
εταιρειών να εγκαταστήσουν εκεί βιομηχανίες και (γ) τους βέλτιστους τομείς για την
προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων και για την ενίσχυση
της παρουσίας τους στις αραβικές αγορές. Τα τρία προαναφερθέντα σημεία εστίασης θα
προσεγγίσουν ορισμένοι από τους Εμπορικούς Ακολούθους σε αραβικές πρεσβείες στην
Ελλάδα και Έλληνες Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, διαπιστευμένοι
στον αραβικό κόσμο.
Η Ημερίδα θα προσφέρει την ευκαιρία και στις δύο πλευρές για δικτύωση, διάδραση και
διμερείς συναντήσεις (B2B) σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Θα δώσει, επίσης, την
ευκαιρία στους Έλληνες συμμετέχοντες να συναντήσουν και να συζητήσουν με Άραβες
εμπορικούς ακόλουθους, διαπιστευμένους στην Ελλάδα, και με Έλληνες Συμβούλους ΟΕΥ
που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση.
Ημερομηνία και Τόπος Διεξαγωγής:
Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών
Βασικά Σημεία Εστίασης των Συνεδριών:
•
•
•
•

Παράδοση και κουλτούρα του επιχειρείν στον αραβικό κόσμο
Μεταφορά ελληνικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και δυνατότητα ίδρυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε συνεργασία και σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα στον
αραβικό κόσμο
Κίνητρα, νομοθεσίες και κανονισμοί για την εγκαθίδρυση βιομηχανιών στις Ελεύθερες
Ζώνες του αραβικού κόσμου
Διερεύνηση επιχειρηματικών τομέων για την ενθάρρυνση και ενίσχυση της παρουσίας
ελληνικών εταιριών στις αραβικές αγορές, όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
τους
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Σχέδιο Προγράμματος:
Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020
09:00 – 09:30 Εγγραφή συμμετεχόντων
09:30 – 10:00 Εναρκτήρια τελετή
10:00 – 11:15 1η Συνεδρία: Άραβες Εμπορικοί Ακόλουθοι και/ή εκπρόσωποι αραβικών
πρεσβειών θα παρουσιάσουν πτυχές των κοινωνικών και πολιτιστικών
παραδόσεων και του εργασιακού περιβάλλοντος, μαζί με μία σφαιρική
άποψη των επιχειρηματικών ευκαιριών που προσφέρονται στις χώρες
καταγωγής τους και στις Ελεύθερες Ζώνες
11:15 – 12:30 2η Συνεδρία: Έλληνες Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων θα
διερευνήσουν τα βασικά σημεία εστίασης του Workshop, βασιζόμενοι στην
εμπειρία τους στις αραβικές χώρες διαπίστευσής τους, και θα κάνουν
συστάσεις σχετικά με την ίδρυση ελληνικών επιχειρήσεων στον αραβικό
κόσμο
12:30 – 12:45 Σύντομη παρουσίαση των Αράβων συμμετεχόντων και της επιχειρηματικής
φύσης των εταιριών τους
12:45– 13:15 Διάλειμμα για καφέ και δικτύωση
13:15 – 15:00 Διμερείς επαφές (B2B) σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς
15:00 – 16:00 Γεύμα και Δικτύωση
16:00
Ολοκλήρωση εργασιών του 4ου Workshop
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020
Ελεύθερη ημέρα αφιερωμένη στους Άραβες συμμετέχοντες ώστε να επισκεφθούν ελληνικές
εταιρείες και επιχειρήσεις, έπειτα από προσωπική και άμεση συνεννόηση μαζί τους.
Εναλλακτικά, μπορούν να επισκεφθούν τα αξιοθέατα των Αθηνών ή γειτονικά νησιά, σε
συντονισμό με το συνεργαζόμενο πρακτορείο.
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