«Ελλάδα και Αραβικός Κόσμος: Προς ένα Βιώσιμο Μέλλον»

Υπό την Αιγίδα:

Ειδική συνεισφορά και υποστήριξη:

Εισαγωγή:
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών και παρά την πανδημία της covid-19,
εμείς, στο Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο, έχουμε επιτύχει να διατηρήσουμε
ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων στην
Ελλάδα και τον αραβικό κόσμο, συνεισφέροντας, έτσι, στην αύξηση του εμπορικού
ισοζυγίου και των επενδυτικών ροών μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι όμως, πλέον, η
κατάλληλη στιγμή για επιστροφή στην ομαλότητα όσον αφορά τη διεξαγωγή των
εκδηλώσεών μας με φυσική παρουσία, με ταυτόχρονη διαδικτυακή κάλυψη.
Βρισκόμαστε, έτσι, στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε το 10ο Αραβο-Ελληνικό
Οικονομικό Φόρουμ, που προγραμματίζεται για τις 7 & 8 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο
Divani Caravel Αθηνών.

Άξονες και Τομείς Ενδιαφέροντος:
Το εν θέματι Φόρουμ θα εξετάσει θέματα και τομείς ενδιαφέροντος για τους Έλληνες
επιχειρηματίες και τους Άραβες ομολόγους τους, όπως είναι η ναυτιλία και η λιμενική
βιομηχανία, η εφοδιαστική αλυσίδα και συναφείς υπηρεσίες, οι ευκαιρίες για
κατασκευές και υποδομές στον αραβικό κόσμο, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
και η ανανεώσιμη ενέργεια, ο τουρισμός και τα κτηματομεσιτικά, η βιομηχανία

επεξεργασίας τροφίμων και οι ιχθυοκαλλιέργειες. Το φετινό Φόρουμ θα
ενσωματώσει στο πρόγραμμά του την 3η ετήσια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης,
«Meet the Arab Ambassadors», μία πλατφόρμα που εστιάζει στην κουλτούρα και το
περιβάλλον του επιχειρείν στον αραβικό κόσμο και εξερευνά κίνητρα και ευκαιρίες
για επενδύσεις σε πολλούς τομείς. Ειδική έμφαση θα δοθεί στην ανταλλαγή
εμπειριών και στη μεταφορά τεχνολογίας στους τομείς στους οποίους η Ελλάδα έχει
σημειώσει σημαντική πρόοδο και θα παρουσιάσει ιστορίες επιτυχίας νέων
επιχειρηματιών στο πεδίο των βιολογικών προϊόντων από την Ελλάδα και τον αραβικό
κόσμο.
Συμμετοχή:
Υπουργοί, Άραβες Πρέσβεις διαπιστευμένοι στην Ελλάδα και υψηλόβαθμοι
αξιωματούχοι της ελληνικής Κυβέρνησης αναμένονται να παρευρεθούν και να
απευθύνουν ομιλίες κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Επιπλέον, θα εξασφαλιστεί η
συμμετοχή Αράβων επιχειρηματιών, ώστε να έλθουν σε επαφή με τους Έλληνες
ομολόγους τους. Τα θέματα και τους άξονες των συνεδριών θα εξετάσουν εκλεκτοί
Διευθύνοντες Σύμβουλοι και επαγγελματίες-ομιλητές, ώστε να μεγιστοποιηθεί και να
εξασφαλιστεί η θετική αλληλεπίδραση και η δικτύωση κατά τη διάρκεια του Φόρουμ,
το οποίο θα αφιερώσει, στο πρόγραμμά του, χρονικό διάστημα αποκλειστικά για
συναντήσεις Β2Β μεταξύ των επιχειρηματιών από τις δύο πλευρές.

Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά και Αραβικά (με ταυτόχρονη διερμηνεία)

Εκδόσεις επί τη ευκαιρία του Φόρουμ:
• Τεύχος 44 του περιοδικού ΜΑΝ
• Επιχειρηματικός Οδηγός 2021-2022
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