
   

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ  

ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 

 
AbuDhabi, DubaiandSharjah 

 
 

Σάββατο 3–Πέµπτη8 Σεπτεµβρίου 2016 
 
 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής φόρµας συµµετοχής: 
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 

 
 
Σας ευχαριστούµε για το ενδιαφέρον σας για την επιχειρηµατική αποστολή στα Ηνωµένα 
Αραβικά Εµιράτα. 
 
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ΕAGLE 1 
(European Actions for GlobaLtradE 1), το οποίο χρηµατοδοτείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και συγκεκριµένα από το πρόγραµµα COSME (2014 – 4020), συνδιοργανώνει µε το Εµπορικό 
και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο του Λονδίνου, το Εµπορικό Επιµελητήριο των Βρυξελλών, το 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο της Ουγγαρίας, το Κέντρο Καινοτοµίας της Λιθουανίας 
και τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών της Σικελίας την Ευρωπαϊκή Επιχειρηµατική Αποστολή στα 
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα [AbuDhabi 4/9/2016,  Dubai 5-6/9/2016, Sharjah 7/9/2016]. 

Η επιχειρηµατική αποστολή θα υποστηριχθεί ενεργά από τα Εµπορικά και Βιοµηχανικά 
Επιµελητήρια του AbuDhabi, του Dubai και του Sharjah. Οι φορείς αυτοί θα αναλάβουν τη 
διοργάνωση συναντήσεων µεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που εδρεύουν 
στα Αραβικά Εµιράτα, µε στόχο την επίτευξη επιχειρηµατικών συνεργασιών. 

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 πολιτική ανοιχτού εµπορίου που 
έχει υιοθετήσει. Έχει χαρακτηριστεί ως περιφερειακός κόµβος (regionalHub) για την µέση 
Ανατολή  και την Αφρική. Το Dubai είναι ο 7ος πιο δηµοφιλής τουριστικός προορισµός 
παγκοσµίως, ενώ το αεροδρόµιο του Dubai είναι 3ο παγκοσµίως σε επιβατικό κοινό 

Επιπλέον, το Dubai έχει αναλάβει την διοργάνωση της Expo 2020 και εποµένως αναµένεται ότι 
θα διατεθεί προϋπολογισµός της τάξης των $6.9 δις για την κατασκευή των 
απαιτούµενων υποδοµών. 

 



   

 

 
ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
 

Date Time Activity 

 
Σάββατο 3 
Σεπτεµβρίου 
 

tbc • Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη 
• ΆφιξηAbuDhabi 
• Μεταφορά στοξενοδοχείο 

 
 
Κυριακή 4 
Σεπτεµβρίου 

 
 
09:00 – 11:00 
 
 
 

• Ενηµέρωση από την αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αγορά των 
Η.Α.Ε. 

• Γεύµα εργασίας µε το Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο του AbuDhabi 

• Συνάντηση εργασίας µε το Επιχειρηµατικό 
Συµβούλιο Γυναικών του AbuDhabi 

• Αναχώρηση για το Dubai (άφιξη στο 
ξενοδοχείο) 
 

 
 
∆ευτέρα 5 Σεπτεµβρίου 

09:00 – 11:00 
 
14:00 – 16:00 
19:00 

• Εκδήλωση µε το Επιχειρηµατικό Συµβούλιο 
Γυναικών του Dubai 

• Συνάντηση µε Επιχειρηµατικούς φορείςτων 
Η.Α.Ε. 

• ∆εξίωσηδικτύωσης 
 

 
Τρίτη 6 Σεπτεµβρίου 

10:00 – 16:00 Συναντήσεις B2B που θα διοργανώσει το 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο του 
Dubai 
 

 
 
Τετάρτη 7 Σεπτεµβρίου 

tbc • Αναχώρηση για το Sharjah 
• Συναντήσεις Β2Β που θα διοργανώσει το 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο του 
Sharjah 

• Αναχώρηση για το Dubai 
 

 
Πέµπτη 8 Σεπτεµβρίου 

tbc • Αναχώρηση από το Dubai 
• ΆφιξηστηΘεσσαλονίκη 

 
 
 
 



   

 

 
Συνάντηση Προετοιµασίας για την Επιχειρηµατική Αποστολή 
Πριν από την διεξαγωγή της επιχειρηµατικής αποστολής θα πραγµατοποιηθεί στη 
Θεσσαλονίκη συνάντηση προετοιµασίας 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. 

 

 

Μπροσούρα της Επιχειρηµατικής Αποστολής 

To Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο του Λονδίνου, έχει αναλάβει να ετοιµάσει 
µπροσούρα η οποία θα περιλαµβάνει πληροφορίες για όλες τις επιχειρήσεις που θα 
συµµετάσχουν στην Ευρωπαϊκή επιχειρηµατική αποστολή στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Η 
Μπροσούρα αυτή θα διανεµηθεί στις επιχειρήσεις των Η.Α.Ε. στο Dubai, AbuDhabi και Sharjah 
από τα αντίστοιχα τοπικά επιµελητήρια που έχουν αναλάβει να υποστηρίξουν την αποστολή και 
να οργανώσουν τις συναντήσεις Β2Β µεταξύ ελληνικών και αραβικών επιχειρήσεων.  Σ’ αυτό το 
πλαίσιο θα θέλαµε να µας αποστείλετε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µία φωτογραφία 
υψηλής ανάλυσης (300dpi, 4cmx 5cm),η οποία περιλαµβάνει κεφάλι και ώµο του 
εικονιζόµενου. 

 
 

∆ικτύωση µε Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝH ΠΤΗΣH (µε την εταιρεία Etihad) 
 

EY90 03 Σεπτεµβρίου από Αθήνα (ATH) προς AbuDhabi (AUH) 14:15-20:25 

EY91 08 Σεπτεµβρίου από AbuDhabi (AUH) προς Αθήνα (ATH) 08:20-12:45 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: EUR 396.02 

 

Στο παραπάνω κόστος θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος του αεροπορικού 
εισιτήριου 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 πραγµατοποιηθεί προ-κράτηση 
5 θέσεων στην προτεινόµενη πτήση της Etihad. Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλώ όπως 
επικοινωνήσετε µε τον ΣΒΒΕ. Θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας. 

 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

 

� ∆ιανυκτέρευση στο AbuDhabi 

Σάββατο 3/9/2016 (1 διανυκτέρευση):  Οι συµµετέχοντες στην αποστολή θα διανυκτερεύσουν 
στο ξενοδοχείο CourtyardbyMarriottWorldTradeCentre (www.courtyardmarriottabudhabi.com/) 

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

• Κόστος ∆ίκλινου ∆ωµατίου: AED 450.00 (ανά διανυκτέρευση το οποίο περιλαµβάνει 
πρωϊνό και σύνδεση στο διαδίκτυο)  

o Το ανωτέρω κόστος περιλαµβάνει δηµοτικούς φόρους (6%)  και κόστος παροχής 
υπηρεσιών (servicecharge 10%) 

o 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: Bookyourcorporateratefor Londonchamberofcommerce  

 

� ∆ιανυκτέρευση στο Dubai 

Κυριακή 4/9/2016 – Πέµπτη 8/9/2015 (4 διανυκτερεύσεις): ∆ιανυκτέρευση στο ξενοδοχείο 
JWMarriottMarquisHotelDubai (www.jwmarriottmarquisdubai.com.) 

• Κόστος Deluxe Μονόκλινο ∆ωµάτιο: AED 550.00(ανά διανυκτέρευσητο οποίο 
περιλαµβάνει πρωϊνό και σύνδεση στο διαδίκτυο) 

• Κόστος ∆ίκλινου ∆ωµατίου: AED 600.00 (ανά διανυκτέρευση το οποίο περιλαµβάνει 
πρωϊνό και σύνδεση στο διαδίκτυο)  

o Ώρα άφιξης από: 3:00µµ ; Ώρα αναχώρησης το αργότερο µέχρι: 12:00 π.µ. 

o Το ανωτέρω κόστος περιλαµβάνει δηµοτικούς φόρους (10%)  και κόστος παροχής 
υπηρεσιών (servicecharge 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  

 

Σαφώς και µπορείτε να τακτοποιήσετε το ταξίδι σας µε όποιον άλλο τρόπο επιθυµείτε, 
αλλά συνιστάται να µείνετε στα προτεινόµενα ξενοδοχεία της αποστολής, προκειµένου 
να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις ευκαιρίες δικτύωσης 

 
 
 



   

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΑ Η.Α.Ε 
Για τις εσωτερικές µετακινήσεις, µεταξύ των πόλεων AbuDhabi, Dubai και Sharjah, των 
συµµετεχόντων της αποστολής από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες θα χρησιµοποιηθεί  
λεωφορείο. Το κόστος του λεωφορείου ανέρχεται στο ποσό των €30 το άτοµο περίπου. To 
ποσό αυτό ενδέχεται ν’ αλλάξει ανάλογα µε τον αριθµό των συµµετεχόντων. Το κόστος αυτό 
δεν περιλαµβάνει τις µετακινήσεις από και προς το αεροδρόµιο.  

 

Συγκεκριµένα το κόστος αυτό περιλαµβάνει τις ακόλουθες µετακινήσεις: 

Κυριακή  4 Σεπτεµβρίου - Μετακίνηση απόAbuDhabiστοDubai (µέχρι το Ξενοδοχείο) 

∆ευτέρα 5 Σεπτεµβρίου –Μετακινήσεις στοDubai για να πραγµατοποιηθούν οι συναντήσεις 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα 

Τρίτη 6 Σεπτεµβρίου –Μετακινήσεις που αφορούν τις προγραµµατισµένες συναντήσεις στο 
Dubai 

Τετάρτη 7 Σεπτεµβρίου–Μετακίνηση από το Dubai στη Sharjah&επιστροφή στοDubai 

 
 
Ταξιδιωτική Ασφάλιση 
Το παραπάνω αναγραφόµενο κόστος εισιτηρίων δεν περιλαµβάνει ταξιδιωτική ασφάλιση. Σε 
περίπτωση που κάποιος από τους συµµετέχοντες ενδιαφέρετε, θα µπορούσαµε να σας 
παραπέµψουµε στο ταξιδιωτικό γραφείο που έχει αναλάβει τα αεροπορικά εισιτήρια της 
αποστολής, προκειµένου να σας συστήσουν συγκεκριµένο πρόγραµµα ασφάλισης. Σε 
περίπτωση ακύρωσης της αποστολής για λόγους πέρα από τον έλεγχό µας, ο ΣΒΒΕ δεν 
αναλαµβάνει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε οικονοµική απώλεια µπορεί να υποστείτε. 

 

Εµβολιασµός 

Ο ΣΒΒΕ δεν µπορεί να παρέχει συµβουλευτική υποστήριξη για θέµατα εµβολιασµού. Σας 
προτείνουµε να επικοινωνήσετε µε τον οικογενειακό σας γιατρό και να ζητήσετε συµβουλή αν 
χρειάζεται να κάνετε κάποιο εµβόλιο.  

 

Έκδοση Βίζας 

Για επισκέπτες των Η.Α.Ε δεν χρειάζεται η έκδοση VISAS. Το διαβατήριο των επιχειρηµατιών 
που θα συµµετέχουν θα πρέπει να έχει ισχύ επιπλέον έξι µήνες από την ηµεροµηνία 
εισόδου στα Η.Α.Ε. Σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή θα ενηµερωθείτε σχετικά. 

 



   

 

Επικοινωνία 
∆ρ. Κατερίνα Τζιτζινού  
∆ιευθύντρια ∆ιεθνών Σχέσεων 
Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος  
∆ιεύθυνση:  Πλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θεσσαλονίκη  
T: 2310539817, εσ.206   F: 2310541491  
Web: Sbbe.gr 
Email: k.tzitzinou@sbbe.gr 
Facebook: Sbbe.gr 
Twitter: @sbbegr 

 
 

CHECKLIST 

Προκειµένου να συµµετέχετε στην αποστολή αυτή παρακαλούµε όπως µας 

αποστείλετε τα ακόλουθα µέχρι Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016: 

1) Φόρµα συµµετοχής συµπληρωµένη στα ΑΓΓΛΙΚΑ.  

2) Φωτογραφία σύµφωνα µε την παραπάνω περιγραφή 

3) Προσεκτική συµπλήρωση της παραγράφου µε τίτλο «missionbrochure» η 

οποία βρίσκεται στη φόρµα συµµετοχής και θα συµπεριληφθεί στην µπροσούρα 

της αποστολής 


