
    
 

                    
 

Ελληνική Επιχειρηματική Αποστολή στην Αίγυπτο 26-31/10/2014  
 

     Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2014   
     Αριθ. Πρωτ: 228/ΓΓ/ΒΦ/μβ 
 
Αγαπητοί επιχειρηματίες, Κυρίες & Κύριοι,  
 
Η Αίγυπτος είναι ο υπ’αριθμόν 1 εμπορικός εταίρος της Ελλάδας στον Αραβικό κόσμο, ενώ 
ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών αυξάνεται διαρκώς. 
Εκμεταλλευόμενοι το νέο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον στην Αίγυπτο και ως 
απάντηση στη συνεχή ζήτηση των μελών μας, το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου 
και Αναπτύξεως βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει επιχειρηματική αποστολή 
(συναντήσεις Β2Β) στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια και, για πρώτη φορά, στην Μπεχέιρα από 
26 έως 31/10/2014. Η αποστολή θα καλύψει όλους τους τομείς του εξαγωγικού εμπορίου, 
ενώ θα δοθούν ευκαιρίες εισαγωγής γεωργικών προϊόντων (φρούτων και λαχανικών), 
βαμβακιού, προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και επίπλων.  

 

Δρομολόγια:  

Ημερομηνία Από Προς Egypt  Air  Αναχώρηση Άφιξη 

Κυριακή  
26/10/14 

Αθήνα  Κάιρο  MS 748 16:00  17:50  

Τρίτη 
28/10/14 

 

Κάιρο Αλεξάνδρεια  Με πολυτελές 
πούλμαν 

18:00 21:00 

Τετάρτη 
29/10/14 

Αλεξάνδρεια Μπεχέιρα Με πολυτελές 
πούλμαν  

09:30 10:00 

Παρασκευή 
31/10/14 

Αλεξάνδρεια  Αθήνα MS 563 16:15  18:05  

 
 

Κόστος συμμετοχής κατ’ άτομο:     ΜΕΛΗ       ΜΗ ΜΕΛΗ 
            
Διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο     1.050,00€         1.350,00€ 
Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο           980,00€         1.280,00€ 
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Το κόστος των ανωτέρω πακέτων καλύπτει : 
 
1. Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση, συμπεριλαμβανομένων φόρων). 
2. Διαμονή δύο (2) διανυκτερεύσεων στο Κάιρο, στο ξενοδοχείο Hilton Ramses 5* 
(www.ar.hilton.com/en/hotel/Ramses-Hilton) και τριών (3) στην Αλεξάνδρεια, στο 
ξενοδοχείο Sheraton el Montazah 5*(www.sheratonmontazah.com) με πρωινό 
συμπεριλαμβανομένων φόρων. 
3. Οι μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο, καθώς και όλες οι εσωτερικές μετακινήσεις 
(από πόλη σε πόλη) και καθ’όλη τη διάρκεια των συναντήσεων της αποστολής, θα 
πραγματοποιηθούν με πολυτελές πούλμαν . 
4. Ταξιδιωτική ασφάλεια. 
5.  Γραμματειακή υποστήριξη από το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο. 
6. Οργάνωση προκαθορισμένων συναντήσεων (B2B) με ομολόγους σας επιχειρηματίες. 
7. Διευκρινήσεις για VISA:  
  - Διαβατήριο με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών από την ημερομηνία εισόδου στην χώρα. 
    Μαζί με το διαβατήριο θα χρειαστούμε  και 1 φωτοτυπία αυτού. 
  - Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε λευκό φόντο και διαστάσεις 3,5 χ 4,5 cm. 
  - Η Visa θα εκδοθεί στο αεροδρόμιο την ημέρα αναχώρησης και κοστίζει 15-20$ περίπου,  
     επιπλέον κόστους συμμετοχής. 
 
Για τη καλύτερη οργάνωση της αποστολής και των κατ’ ιδίαν συναντήσεών σας με 
ενδιαφερόμενους ομολόγους επιχειρηματίες στις πόλεις που θα επισκεφθούμε, παρακαλούμε 
θερμά όπως μας στείλετε, όσοι ενδιαφέρεστε, το συντομότερο δυνατό συμπληρωμένη τη 
Δήλωση Συμμετοχής  μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα & παράλληλα 
εξοφλήσετε το κόστος του πακέτου συμμετοχής, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 29 
Σεπτεμβρίου, 2014. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή, παρακαλώ επικοινωνήστε με τις κ.κ.  
Μαρία Βεστάρκη (εσωτ. 110) και Άννα Σακούρ (εσωτ. 103),  Τηλ. 210-6711210 και 210-
6726882, Fax:210-6746577/ κεντρικό email:chamber@arabgreekchamber.gr 
 
Η ταχύτερη δυνατή ανταπόκρισή σας θα επιτρέψει την καλύτερη και αρτιότερη 
διοργάνωση της αποστολής και των κατ’ιδίαν συναντήσεων .  
 
Αναμένοντας τη θετική ανταπόκρισή σας και προσβλέποντας σε μια ακόμη επιτυχημένη 
επιχειρηματική αποστολή του Άραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως, 
παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες. 

    Με φιλικούς χαιρετισμούς,                       

 
     Rashad Mabger  
   Γενικός Γραμματέας 
 
 
 

Tel.: +30-210-6711210/+30-210-6726882/6773428 ext. 109/ Fax.:+30-210-6746577 
e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr  / www.arabhellenicchamber.gr    

 

Cir Trip Egypt Oct 2014 GR 2 

http://www.ar.hilton.com/en/hotel/Ramses-Hilton
http://www.sheratonmontazah.com/
mailto:chamber@arabgreekchamber.gr
mailto:chamber@arabgreekchamber.gr

	Κυριακή 
	26/10/14
	Τρίτη 28/10/14
	Τετάρτη 29/10/14
	Παρασκευή
	31/10/14
	1. Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση, συμπεριλαμβανομένων φόρων).
	2. Διαμονή δύο (2) διανυκτερεύσεων στο Κάιρο, στο ξενοδοχείο Hilton Ramses 5* (www.ar.hilton.com/en/hotel/Ramses-Hilton) και τριών (3) στην Αλεξάνδρεια, στο ξενοδοχείο Sheraton el Montazah 5*(www.sheratonmontazah.com) με πρωινό συμπεριλαμβανομένων φόρων.
	3. Οι μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο, καθώς και όλες οι εσωτερικές μετακινήσεις (από πόλη σε πόλη) και καθ’όλη τη διάρκεια των συναντήσεων της αποστολής, θα πραγματοποιηθούν με πολυτελές πούλμαν .
	Tel.: +30-210-6711210/+30-210-6726882/6773428 ext. 109/ Fax.:+30-210-6746577
	e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr  / www.arabhellenicchamber.gr

