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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Επιχειρηµατική αποστολή στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, 27/4-1/5/14 
 
 
O ΣΕΒ Επιχειρηµατικό Συµβούλιο ∆ιεθνών ∆ράσεων σε συνεργασία µε το Ελληνο-
Αραβικό Επιµελητήριο, το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
Θεσσαλονίκης, το Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδας και το Σύνδεσµο 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας διοργανώνει επιχειρηµατική αποστολή στο Ντουµπάι, 
στη Φουτζέιρα και στο Αµπου Ντάµπι, στις 27 Απριλίου-1 Μαίου 2014.  
 
Η επίσκεψη πραγµατοποιείται σε συνέχεια των ενηµερωτικών ηµερίδων για το Εµιράτο 
της Φουτζέιρα που διοργάνωσε ο ΣΕΒ Επιχειρηµατικό Συµβούλιο ∆ιεθνών ∆ράσεων τον 
Φεβρουάριο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη από κοινού µε τους Φορείς, οι οποίες 
ανέδειξαν τις µεγάλες δυνατότητες πρόσφορης δραστηριότητας για ελληνικές 
επιχειρήσεις στα Η.Α.Ε. ∆εδοµένου ότι το Ντουµπάι έχει αναλάβει τη διοργάνωση της 
EXPO 2020, η αποστολή θα επισκεφθεί τρία απο τα σηµαντικότερα Εµιράτα για επαφές 
και συζητήσεις µε Αραβικές εταιρίες και Οργανισµούς τόσο για εξαγωγικό και 
διαµετακοµιστικό εµπόριο προς τις αγορές του Αραβικού Κόλπου και της Ασίας όσο και 
για joint-ventures µε τοπικούς εταίρους, για υπηρεσίες logistics, για µεταφορές, κλπ.  
 
Στην αποστολή µπορούν να µετέχουν εταιρίες κυρίως από τους τοµείς δοµικών υλικών 
και κατασκευών, ενέργειας και ανανεώσιµων πηγών, προιόντων και υπηρεσιών 
τεχνολογίας, τροφίµων-ποτών, ξενοδοχειακού και οικιακού εξοπλισµού, καλλυντικών-
χηµικών-φαρµακευτικών, τουρισµού, real estate.  Στόχος µας είναι µε περιεκτικό και 
συνοπτικό πρόγραµµα να δοθεί έµφαση στις επιχειρηµατικές  συναντήσεις Β2Β και γι 
αυτό είµαστε σε στενή συνεργασία µε το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Ντουµπάι, τα τοπικά 
Επιµελητήρια και την Ελεύθερη Ζώνη Εµπορίου της Φουτζέιρα (επισυνάπτονται 
πληροφορίες για την αποστολή). 
 
Προσκαλούµε τους ενδιαφερόµενους να δηλώσουν τη συµµετοχή τους στέλνοντας 
συµπληρωµένο το συνηµµένο έντυπο στo patsiavos@sev.org.gr το συντοµότερο δυνατό 
(ενδεικτικά µέχρι 15 Απριλίου 2014), ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την 
οργάνωση των Β2Β συνανήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να 
επικοινωνείτε µε τον κ. Γ. Πατσιαβό, Συντονιστή, ΣΕΒ Επιχειρηµατικό Συµβούλιο 
∆ιεθνών ∆ράσεων, τηλ.2115006144, patsiavos@sev.org.gr.  
 
Με εκτίµηση, 
 
Θανάσης Λαβίδας 
Πρόεδρος 
ΣΕΒ Επιχειρηµατικό Συµβούλιο ∆ιεθνών ∆ράσεων 
 
 
συν: - πρόγραµµα-πληροφορίες 

- δήλωση συµµετοχής 
 


