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Σάββατο 3 - Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
[ABU DHABI - DUBAI - SHARJAH]

με την υποστήριξη

Συμμετέχοντες Φορείς

Συγχρηματοδότηση
από το Πρόγραμμα COSME
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή
Abu Dhabi (4 Σεπτεμβρίου 2016) Dubai, (5-6 Σεπτεμβρίου 2016) και
Sharjah (7 Σεπτεμβρίου 2016)
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας European Actions for
GlobaL tradE (ΕAGLE) οργανώνει Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
[Abu Dhabi 4/9/2016, Dubai 5-6/9/2016, Sharjah 7/9/2016] σε συνεργασία με άλλους πέντε ευρωπαϊκούς
φορείς
•

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Λονδίνου, [το οποίο είναι και συντονιστής του έργου]

•

Εμπορικό Επιμελητήριο των Βρυξελλών,

•

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ουγγαρίας,

•

Κέντρο Καινοτομίας της Λιθουανίας, και τον

•

Σύνδεσμο Βιομηχανιών της Σικελίας .

Πολύ σημαντικό είναι να σας πω ότι η επιχειρηματική αποστολή θα υποστηριχθεί ενεργά από τα Εμπορικά
και Βιομηχανικά Επιμελητήρια των τριών πόλεων αυτών, δηλαδή του Abu Dhabi, του Dubai και του Sharjah.
Οι τρεις φορείς αυτοί θα αναλάβουν το ταίριασμα των προφίλ και όλη τη διοργάνωση των συναντήσεων
«Β2Β» μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που εδρεύουν στα Αραβικά Εμιράτα, (με στόχο την
επίτευξη επιχειρηματικών συνεργασιών).
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Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή
Abu Dhabi (4 Σεπτεμβρίου 2016) Dubai, (5-6 Σεπτεμβρίου 2016) και
Sharjah (7 Σεπτεμβρίου 2016)
•

Τα Η.Α.Ε. είναι ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός καθώς έχουν υιοθετήσει ευνοϊκές επενδυτικές
πολιτικές για τους ξένους επιχειρηματίες (και ενθαρρύνουν την ιδιοκτησία γης και άυλων περιουσιακών
στοιχείων όπως μετοχές).

•

Το Dubai αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς και επενδυτικούς προορισμούς
κυρίως λόγω της χαμηλής φορολογίας και της πολιτικής ανοιχτού εμπορίου (που έχει υιοθετήσει. Έχει
χαρακτηριστεί ως περιφερειακός κόμβος (regional Hub) για την μέση Ανατολή και την Αφρική).

•

Το Dubai είναι ο 7ος πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός παγκοσμίως

•

Το αεροδρόμιο του Dubai είναι 3ο παγκοσμίως σε επιβατικό κοινό

•

Επιπλέον, και επίσης πολύ σημαντικό, το Dubai έχει αναλάβει την διοργάνωση της Expo 2020 και
επομένως αναμένεται ότι θα διατεθεί μεγάλος προϋπολογισμός για την κατασκευή των απαιτούμενων
υποδομών.

Προσχέδιο Προγράμματος Αποστολής
Ημερομηνία
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου

Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου

Ώρες

20:50’
09:00’ – 11:00’








Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου

απόγευμα
09:00’ – 11:00’




Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου

14:00’ – 16:00’
19:00’
10:00’ – 16:00’





Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου




Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου





Ενέργεια
Αναχώρηση από Ελλάδα (Αθήνα)
Άφιξη Abu Dhabi
Μεταφορά στο ξενοδοχείο
Ενημέρωση από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την αγορά των Η.Α.Ε.
Γεύμα εργασίας με το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο του Abu Dhabi
Συνάντηση εργασίας με το Επιχειρηματικό Συμβούλιο
Γυναικών του Abu Dhabi
Αναχώρηση για το Dubai (άφιξη στο ξενοδοχείο)
Εκδήλωση με το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Γυναικών του
Dubai
Συνάντηση με Επιχειρηματικούς φορείς των Η.Α.Ε.
Δεξίωση δικτύωσης
Συναντήσεις B2B που θα διοργανώσει το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Dubai
Αναχώρηση για το Sharjah
Συναντήσεις Β2Β που θα διοργανώσει το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Sharjah
Αναχώρηση για το Dubai
Επιστροφή από το Dubai
Άφιξη στη Θεσσαλονίκη
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Πληροφορίες – Συμμετοχή στην Αποστολή
Ενημερωτική Συνάντηση πριν από την Αποστολή
Πριν από την διεξαγωγή της επιχειρηματικής αποστολής θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη συνάντηση
προετοιμασίας αποκλειστικά και μόνο για τους συμμετέχοντες στην αποστολή (ημερομηνία και τόπος θα
αποσταλούν εγκαίρως).
Κατά την συνάντηση προετοιμασίας θα παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με την αγορά στα Η.Α.Ε.,
λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της αποστολής, καθώς και οτιδήποτε αφορά στις μετακινήσεις και τη διαμονή
των συμμετεχόντων στην αποστολή.

Δικτύωση με Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
Η αποστολή αυτή έχει ευρωπαϊκό χαρακτήρα και αποτελείται από έξι εθνικές αποστολές από την Αγγλία, το
Βέλγιο, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Λιθουανία. Επομένως, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν επιπλέον τη
δυνατότητα δικτύωσης με άλλες ευρωπαϊκές (εκτός από τις αραβικές) επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των δεξιώσεων
δικτύωσης που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

Ενδεικτικό Κόστος Αεροπορικού Εισιτηρίου
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝH ΠΤΗΣH (με την εταιρεία Etihad)
EY90 03 Σεπτεμβρίου από Αθήνα (ATH) προς Abu Dhabi (AUH) 14:15-20:25
EY91 08 Σεπτεμβρίου από Abu Dhabi (AUH) προς Αθήνα (ATH) 08:20-12:45
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: EUR 396.02

Στο παραπάνω κόστος θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος της πτήσης από Θεσσαλονίκη προς
Αθήνα
Σημειώνουμε ότι το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να αλλάξει
ανάλογα με την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κράτησης.
Για την διευκόλυνση των ελληνικών επιχειρήσεων έχει γίνει προ-κράτηση περίπου 6 θέσεων στην
προτεινόμενη πτήση της Etihad. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον ΣΒΒΕ. Θα
ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας.
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Κόστος Διαμονής – Προτεινόμενα Ξενοδοχεία
Διανυκτέρευση στο Abu Dhabi
Σάββατο 3/9/2016 (1 διανυκτέρευση): Οι συμμετέχοντες στην αποστολή θα διανυκτερεύσουν στο
ξενοδοχείο Courtyard by Marriott World Trade Centre (www.courtyardmarriottabudhabi.com/)
•

Κόστος Μονόκλινου Δωματίου: AED 400.00 (ανά διανυκτέρευση το οποίο περιλαμβάνει πρωϊνό και
σύνδεση στο διαδίκτυο)

•

Κόστος Δίκλινου Δωματίου: AED 450.00 (ανά διανυκτέρευση το οποίο περιλαμβάνει πρωϊνό και σύνδεση
στο διαδίκτυο)
• Το ανωτέρω κόστος περιλαμβάνει δημοτικούς φόρους (6%) και κόστος παροχής υπηρεσιών
(service charge 10%)
• Ώρα άφιξης από: 3:00μμ ; Ώρα αναχώρησης το αργότερο μέχρι: 12:00 π.μ.

Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων της αποστολής υπάρχει προ-κράτηση 40 δωματίων στο
προαναφερόμενο ξενοδοχείο
Ο κάθε συμμετέχον αναλαμβάνει να κάνει τη σχετική κράτηση δωματίου το αργότερο μέχρι 03 Αυγούστου
2016. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν ισχύει η προ-κράτηση των δωματίων αλλά ούτε και οι
προνομιακές τιμές που προαναφέρθηκαν
Για την πραγματοποίηση κρατήσεων δωματίων μπορείτε να επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:
Book your corporate rate for London chamber of commerce

Κόστος Διαμονής – Προτεινόμενα Ξενοδοχεία
Διανυκτέρευση στο Dubai
>> Για τις υπόλοιπες μέρες της αποστολής, δηλαδή από

Κυριακή 4/9/2016 – Πέμπτη 8/9/2015 (4 διανυκτερεύσεις): Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο JW Marriott
Marquis Hotel Dubai (www.jwmarriottmarquisdubai.com.)
•

Κόστος Deluxe Μονόκλινο Δωμάτιο: AED 550.00 (ανά διανυκτέρευση το οποίο περιλαμβάνει πρωϊνό και
σύνδεση στο διαδίκτυο)

•

Κόστος Δίκλινου Δωματίου: AED 600.00 (ανά διανυκτέρευση το οποίο περιλαμβάνει πρωϊνό και σύνδεση
στο διαδίκτυο)
• Ώρα άφιξης από: 3:00μμ ; Ώρα αναχώρησης το αργότερο μέχρι: 12:00 π.μ.
• Το ανωτέρω κόστος περιλαμβάνει δημοτικούς φόρους (10%) και κόστος παροχής υπηρεσιών (service
charge 10%)

Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων της αποστολής υπάρχει προ-κράτηση 30 δωματίων στο
προαναφερόμενο ξενοδοχείο
Ο κάθε συμμετέχον αναλαμβάνει να κάνει τη σχετική κράτηση δωματίου το αργότερο μέχρι 01 Ιουλίου
2016. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν ισχύει η προ-κράτηση των δωματίων αλλά ούτε και οι
προνομιακές τιμές που προαναφέρθηκαν
Για την πραγματοποίηση κρατήσεων δωματίων μπορείτε να επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:
Book your group rate for London Chamber Trade Mission
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Πληροφορίες – Συμμετοχή στην Αποστολή
Συμμετοχή – Κόστος
>> Να σας τονίσω ότι
• Το κόστος της μετάβασης και της διαμονής βαρύνει τους συμμετέχοντες.
•

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην επιχειρηματική αποστολή, μπορείτε να
συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής το αργότερο μέχρι 18 Μάρτιου.

•

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

•

Λεπτομέρειες σχετικά με την επιχειρηματική αποστολή περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό πακέτο

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
•

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΣΒΒΕ: http://www.sbbe.gr/?page_id=3884

•

επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ / Enterprise Europe Network – Hellas (κα Κατερίνα Τζιτζινού,
Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων, τηλ: 2310 539 817 εσωτ. 206, φαξ: 2310 541 491, email: k.tzitzinou@sbbe.gr).

HMEΡΙΔΑ: «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στα Η.A.E.»
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016
Ξενοδοχείο PORTO PALACE, Θεσσαλονίκη
16:00’ – 16:30’

Προσέλευση – Εγγραφές

16:30’ – 16:45’

Χαιρετισμοί

–

16:45’ – 17:00’

European Actions for GlobaL tradE (EAGLE)
Διοργάνωση Επιχειρηματικής αποστολής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

–

17:00’ – 17:45’

18:15’ – 19:15’

20:30’ – 21:30’

κ. Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας

κα. Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων, Σύνδεσμος Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος

Οικονομικό και Επιχειρηματικό περιβάλλον στο Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

–

κ. Μιχάλης Βρεττάκης, Σύμβουλος ΟΕΥ Α’, Γραφείο ΟΕΥ στο Ντουμπάι

–

Κ. Magdi El Halawani, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων, ΜΟΑ Consolidated
Contractors Group S.A.L.
A’ Αντιπρόεδρος, Αραβο – Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης: Ευκαιρίες και απειλές για τις ελληνικές επιχειρήσεις
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

–

κ. Μπαντάλι Αντάρ, Διευθυντής Εξαγωγών, Olympia Electronics A.E.,
Mέλος Δ.Ε. και Δ.Σ., Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης

–

κ. Μιχάλης Βρεττάκης, Σύμβουλος ΟΕΥ Α’, Γραφείο ΟΕΥ στο Ντουμπάι

–

κ. Magdi El Halawani, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων, Consolidated Contractors
Group S.A.L.

Cocktail
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Κατερίνα Τζιτζινού, PH.D
Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων

k.tzitzinou@sbbe.gr

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
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