με την υποστήριξη

Συγχρηματοδότηση
από το Πρόγραμμα COSME
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμμετέχοντες Φορείς

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ
[ΤΕΧΕΡΑΝΗ]

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή
στο Ιράν (Τεχεράνη)
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος συνδιοργανώνει Διερευνητική Επιχειρηματική Αποστολή

στο Ιράν/Τεχεράνη, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ΕAGLE 2 (European Actions for GlobaL tradE 2),
το οποίο χρηματοδοτείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα COSME
(2014 – 2020), συνδιοργανώνει με τους ακόλουθους φορείς:
•

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Λονδίνου,

•

Εμπορικό Επιμελητήριο των Βρυξελλών,

•

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ουγγαρίας,

•

Κέντρο Καινοτομίας της Λιθουανίας και τον

•

Σύνδεσμο Βιομηχανιών της Σικελίας,

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή
στο Ιράν (Τεχεράνη)
•

Το Ιράν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στη Μέση Ανατολή μετά τη Σαουδική Αραβία, μ’ ένα
εκτιμώμενο ονομαστικό ΑΕΠ της τάξης των 315 δις £ το 2015.

•

Η μεγαλύτερη νέα αγορά που εισέρχεται στη παγκόσμια οικονομία την τελευταία δεκαετία και μετά
την άρση των κυρώσεων και απαγορεύσεων

•

Το ύψος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ευρώπης και Ιράν ανέρχεται στα 6.4 δις £ και αναμένεται
να τετραπλασιαστεί στα επόμενα δύο χρόνια.

•

Έχει το δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό (80 εκατ.) στη Μέση Ανατολή μετά την Αίγυπτο.

•

Πάνω από 60% του πληθυσμού είναι κάτω από 30 ετών

•

Tο εργατικό δυναμικό έχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο.

• Διαθέτει πλούσιους φυσικούς πόρους και στρατηγική τοποθεσία

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή
στο Ιράν (Τεχεράνη)
•

Η επιχειρηματική αποστολή έχει διερευνητικό χαρακτήρα και στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση
του επιχειρηματικού γίγνεσθαι και των συνεχώς αναπτυσσόμενων εμπορικών ευκαιριών στην
Τεχεράνη.

•

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων θέσεων για τις ελληνικές επιχειρήσεις στην αποστολή.

•

Τοπικός συνδιοργανωτής στη Τεχεράνη είναι το Iran Chamber of Commerce, μέσα στις εγκαταστάσεις
του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις δικτύωσης καθώς και ενημερωτικές ημερίδες
τομεακού χαρακτήρα.

•

Λόγω της ιδιαιτερότητας της Ιρανικής αγοράς, θα χρησιμοποιηθεί βελγική συμβουλευτική εταιρία
(Cyrus Omron International PJSC) που ειδικεύεται στην Ιρανική αγορά για να υποστηρίξει την
οργάνωση των επιχειρηματικών συναντήσεων.

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή
στο Ιράν (Τεχεράνη)
Για κάθε ευρωπαϊκή εταιρία που θα συμμετάσχει στην αποστολή, ο σύμβουλος θα αναλάβει τα ακόλουθα:
1. Πραγματοποίηση έρευνας αγοράς για να εντοπίσει Ιρανικές εταιρίες που ταιριάζουν με το προφίλ της
ευρωπαϊκής επιχείρησης.
2. Προετοιμασία αρχικής λίστας οκτώ (8) Ιρανικών επιχειρήσεων για κάθε Ευρωπαϊκή επιχείρηση
3. Συζήτηση με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής εταιρίας (μέσω email ή Skype) σχετικά με το υπό
διαμόρφωση πρόγραμμα συναντήσεων
4. Οριστικοποίηση του προγράμματος συναντήσεων της κάθε Ευρωπαϊκής επιχείρησης, το οποίο θα
περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε (5) συναντήσεις με Ιρανικές εταιρίες
5. Προετοιμασία αναλυτικής αναφοράς για τις πέντε (5) ιρανική επιχειρήσεις, η οποία θα περιλαμβάνει
στοιχεία επικοινωνίας, ονόματα υπευθύνων και διευθυντικών στελεχών, εμπειρία των στελεχών της
επιχείρησης καθώς και συγκεκριμένες ευκαιρίες και έργα (project) στα οποία υπάρχει δυνατότητα
συνεργασίας.
6. Αποστολή των προφίλ των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις Ιρανικές εταιρίες
7. Αποστολή του αιτήματος πραγματοποίησης της συνάντησης στην κάθε Ιρανική εταιρία
8. Αποστολή του αναλυτικού προγράμματος συναντήσεων σ’ όλους τους ενδιαφερόμενους

9. Οργάνωση των μετακινήσεων του κάθε συμμετέχοντα

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή
στο Ιράν (Τεχεράνη)
Η επιχειρηματική αποστολή επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς:
• Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο
• Πετροχημικά
• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (χρήση αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας, ηλιακή και αιολική ενέργεια)
• Περιβάλλον
• Αυτοκίνηση
• Αεροπλοΐα
• Ναυτιλιακά
• Σιδηρόδρομοι και Μετρό
• Νερό και λύματα
• Οικονομικές υπηρεσίες και ασφάλειες
• Φαρμακευτικά
• Ιατρικά εργαλεία και νοσοκομειακός εξοπλισμός
• Ταχέως κινούμενα καταναλωτικά προϊόντων (Τρόφιμα, Καλλυντικά και μεγάλες αλυσίδες λιανικής
πώλησης)

Προσχέδιο Προγράμματος Αποστολής
Οκτώβριος 2017

Activity

Μέρα 1η

Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη

Μέρα 2η

Άφιξη στη Τεχεράνη

Μέρα

3η

10:00 – 13:00

Απόγευμα

Συναντήσεις Β2Β που έχουν προκαθοριστεί από τον εξωτερικό Σύμβουλο σε
συνεργασία με την κάθε επιχείρηση ή από τις ίδιες τις επιχειρήσεις
Συναντήσεις Β2Β που έχουν προκαθοριστεί από τον εξωτερικό Σύμβουλο σε
συνεργασία με την κάθε επιχείρηση ή από τις ίδιες τις επιχειρήσεις

08:00
08:45 – 09:45
10:30 – 11:30
12:00 – 13:00
13:15
14:00
14:30 – 15:30
16:15 – 17:15

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για την πρώτη συνάντηση
Πρώτη Συνάντηση
Δεύτερη Συνάντηση
Τρίτη Συνάντηση
Μεσημεριανό γεύμα
Αναχώρηση για την τέταρτη συνάντηση
Τέταρτη Συνάντηση
Πέμπτη Συνάντηση
Αναχώρηση από την Τεχεράνη

Μέρα 4η

Μέρα 5η

Συνάντηση στην ελληνική πρεσβεία (προς επιβεβαίωση)
Το Επιμελητήριο του Ιράν (ICCIMA) θα οργανώσει B2B σε μορφή στρογγυλής
τράπεζας. Μία στρογγυλή τράπεζα ανά τομέα για δέκα προεπιλεγμένους τομείς
ανάλογα με τα προφίλ των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Κόστη που επιβαρύνουν τις Επιχειρήσεις

•

Το κόστος του εξειδικευμένου συμβούλου για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες ανέρχεται στα 400
ευρώ.

•

Σε ότι αφορά τις εσωτερικές μετακινήσεις στην Τεχεράνη, το κόστος Taxi (για συνολικά 6 ώρες
μίσθωσης) ανέρχεται σε περίπου € 37,5 (1,5 εκατομμύρια Rials). Για κάθε επιπλέον ώρα
μίσθωσης το κόστος ανέρχεται σε € 6,25 (250.000 Rials).

•

Σε περίπτωση που οι συναντήσεις πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις των ιρανικών
επιχειρήσεων, ενδέχεται να είναι απαραίτητη διερμηνεία από μεταφραστή. Το κόστος του
μεταφραστή ανέρχεται σε 12-15 € / ώρα.

•

To προτεινόμενο ξενοδοχείο για τους συμμετέχοντες στην αποστολή είναι το Espinas Hotel 5*
(No.126 , Blvd.Keshavarz , Sq.Valiasr Tehran – Iran). Το κόστος ανά άτομο ανά διανυκτέρευση
ανέρχεται σε περίπου € 320 και περιλαμβάνει πρωϊνό, φόρους και Wifi.

•

Σχετικά με τα αεροπορικά εισιτήρια, θα ενημερωθείτε σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Όλα τα παραπάνω κόστη επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις
που θα συμμετέχουν στην αποστολή.

Πληροφορίες – Συμμετοχή στην Αποστολή
Σημαντικές Πληροφορίες
• Οι πιστωτικές κάρτες δεν είναι αποδεκτές στο Ιράν. Όλες οι πληρωμές (ακόμη και στο ξενοδοχείο)
πραγματοποιούνται σε ευρώ ή δολάρια.
• Ο έλεγχος ασφαλείας (διαβατηρίου) και η έκδοση κάρτας επιβίβασης (check in) στο αεροδρόμιο
είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία (διαρκεί περίπου 2-3 ώρες)

• Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ ακόμα και μέσα στο ξενοδοχείο.
• Οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να φοράνε μαντίλα ανά πάσα στιγμή (ακόμα και μέσα στο
ξενοδοχείο).
• Δεν υπάρχει πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Youtube).

Ενημερωτική Συνάντηση πριν από την Αποστολή
•

•

Πριν από την διεξαγωγή της επιχειρηματικής αποστολής θα πραγματοποιηθεί 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 της
Τεχεράνη/ΙΡΑΝ, λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της αποστολής, καθώς και οτιδήποτε αφορά στις
μετακινήσεις και τη διαμονή των συμμετεχόντων στην αποστολή.

Πληροφορίες – Συμμετοχή στην Αποστολή
Δικτύωση 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 Ιρανικές) επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων δικτύωσης που
συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

Συμμετοχή
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην επιχειρηματική αποστολή, μπορείτε να
συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά
προτεραιότητας.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 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).

Ευχαριστώ για την προσοχή σας !
Κατερίνα Τζιτζινού, PH.D
Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος (ΣΒΒΕ)

