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      ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 

        ARAB-HELLENIC CHAMBER OF COMMERCE & DEVELOPMENT 

                              Tel.: +30-210-6711210/+30-210-6726882/Fax.:+30-210-6746577 

                       e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr / www.arabgreekchamber.gr 

Αθήνα, 24 Ιουνίου, 2009 
        Αριθ. Πρωτ. 202/ΓΓ/ΜΒ/ΒΦ/μβ 
 
Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή στην Συρία  από 05 -09/10/2009(Αλέππο & Δαμασκό)  
  
Κυρίες και Kύριοι, 
 
Όλοι γνωρίζουμε ότι στην σημερινή παγκόσμια αγορά οι στοχευμένες κινήσεις για την αύξηση των 
δραστηριοτήτων και των εξαγωγών χρίζουν διαφόρους μεθόδους για την υλοποίηση τους.  
Προς την κατεύθυνση αυτή στρέφεται και το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο με τις συνεχείς 
προσπάθειές του για προώθηση των Ελληνικών επιχειρήσεων στις Αραβικές χώρες και ιδιαίτερα στην 
Συρία, (πληθυσμό περίπου 22 εκ) όπου οι προσωπικές επαφές για την ανάπτυξη της συνεργασίας είναι 
απαραίτητες.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω και τη σπουδαιότητα της Συριακής αγοράς, το Άραβο-Ελληνικό 
Επιμελητήριο Εμπορίου & Αναπτύξεως διοργανώνει Επιχειρηματική Αποστολή στη χώρα της Συρίας 
(Αλέππο & Δαμασκό) από 05-09 Οκτωβρίου 2009 όπου οι Έλληνες θα έχουν τη δυνατότητα να 
πραγματοποιήσουν διμερείς επαφές B2B (Match Making).  Στη Συρία τη χώρα των τεράστιων 
επενδυτικών ευκαιριών και του ελκυστικού επενδυτικού κλίματος, των μεγάλων έργων στους τομείς 
της Βιομηχανίας, Τουρισμού και real estate λόγω των νομοθεσιών και των ελευθέρων & βιομηχανικών  
ζωνών, της μεταφοράς της τεχνολογίας, και της ναυτιλίας. Στη Συρία τη χώρα που λειτουργεί ως 
συνδετικός κρίκος με  άλλες Αραβικές αγορές και κυρίως με το Ιράκ.   
 
Αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2008 οι Ελληνικές εξαγωγές προς την Συρία ανήλθαν σε 61.708,00$ 
Δολάρια ΗΠΑ, ενώ οι εισαγωγές από την Συρία ανήλθαν σε 122.756,00$ Δολάρια ΗΠΑ.  (Δηλαδή το 
εμπορικό ισοζύγιο τείνει προς  όφελος της Συρίας)   Συνημμ. σας διαβιβάζουμε αναλυτικά στοιχεία για 
τις Ελληνικές Εξαγωγές προς την Συρία και τανάπαλιν, για ενημέρωσή σας. 
 
Κυρίες & Κύριοι, 
Το Α.Ε.Ε. προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις μέλη και μη, να αδράξουν την ευκαιρία αυτή για να 
ανοίξουν νέους δρόμους στην αγορά της Συρίας, να επεκτείνουν την επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητα και να αυξήσουν τις εξαγωγές τους συμμετέχοντας στην προαναφερόμενη αποστολή. 
Παρακαλεί δε όλους όσους ενδιαφέρονται, να στείλουν συμπληρωμένη τη συνημμ. Δήλωση 
Ενδιαφέροντος ΑΜΕΣΑ ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για την κατάλληλη προετοιμασία των 
επαφών και συναντήσεων με Σύριους επιχειρηματίες. Λεπτομέρειες σχετικά με το πακέτο της 
αποστολής, δρομολόγια και το κόστος αυτής, θα σας αποσταλούν σύντομα. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις αρμόδιες: 
-  κα. Μαρία Βεστάρκη Τηλ. 210-6711 210/6773428 (Εσωτ. 108)/ 
   e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr /  - Fax.: 210-6746577 
-  κα. Άννα Σακούρ Τηλ. 210-6711210/ 6726882  (Εσωτ. 103) 
   e-mail: info@arabgreekchamber.gr /   - Fax.: 210-6746577 
                        Με τιμή,   

        
               Mohamed Elkhazmi 
Συνημμ. Δήλωση Συμμετοχής            Γενικός Γραμματέας 
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ του Α.Ε.Ε.Ε.Α. 
2009/01/09-05 ΣΥΡΙΑΣΤΗ  

 
Επωνυμία επιχείρησης: 
 
(Ελληνικά)................................................................................................................................. 
 
(Αγγλικά).................................................................................................................................. 
 
Πλήρης Διεύθυνση : ……....................................................................................................... 
 
Τηλ. : ..................................................................... ΦΑΞ.: ...................................................... 
 
Ε-mail: ............................................................ ……  www :................................................... 
Δραστηριότητα Επιχείρησης (αναλυτικά) :   
 
(Ελληνικά): ............................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………….…. 
 
(Αγγλικά): .................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Ονοματεπώνυμο & θέση Εκπροσώπου :  
 
1.     .................................................................................................……………………….……  

Κινητό:…………………………………Γλώσσα επικοινωνίας ………..…….……………… 
2.     ……............................................................... ……………………………………..……… 

Κινητό:…………………………….......Γλώσσα επικοινωνίας …………..…..…………… 
 
Επιθυμούμε να έχουμε συναντήσεις στους ακόλουθους τομείς    (Ακριβής περιγραφή) 
…………………………………………………………………………………………. 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 

□ Μέλος/ΑΕΕΕΑ    □ Μη Μέλος/ΑΕΕΕΑ 
 

Έχετε επισκεφθεί στο παρελθόν τη Συρία;  ΝΑΙ □ ( και πότε………….)    ΟΧΙ □  
 
 

Έχετε επιχειρηματικές συναλλαγές με την Συρία;   ΝΑΙ□   (Τομέας………)ΟΧΙ □  
Υπογραφή & Σφραγίδα 

 
 
 

Παρακαλώ απαντήστε στο Fax.210-6746 577/e-mail:chamber@arabgreekchamber.gr  


