
 

            
Ελληνική Επιχειρηματική Αποστολή στην Αίγυπτο (Κάιρο) και τη 

Σαουδική Αραβία (Τζέντα) από 05 έως 10 Μαρτίου 2016 
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2016 

Αριθ. Πρωτ: 26/ /ΓΓ/ΒΦ/βφ 
Αγαπητοί επιχειρηματίες, Κυρίες & Κύριοι,  
 

Το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως θέλοντας να ενισχύσει την 
εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων προς τις αραβικές χώρες, διοργανώνει ελληνική 
Επιχειρηματική Αποστολή από 05 έως 10/03/2016, στις πόλεις Κάιρο της Αιγύπτου και 
Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, σε συνεργασία με τις Ενώσεις Επιμελητηρίων, τα τοπικά 
Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια και τις ελληνικές Πρεσβείες στις προαναφερόμενες 
χώρες. 
Δρομολόγια:  

Ημερομηνία Από Προς Egypt  Air Αναχώρηση Άφιξη 
Σάββατο 05/03/16 Αθήνα Κάιρο MS 748 16:00 17:50 
Κυριακή 06/03/16 Κάιρο Τζέντα MS 643 20:20 23:30 
Πέμπτη 10/03/16 Τζέντα Κάιρο MS 646 08:00 09:10 
Πέμπτη 10/03/16 Κάιρο Αθήνα MS 747 10:30 12:30 

Κόστος συμμετοχής κατ’ άτομο:  
          ΜΕΛΗ       ΜΗ ΜΕΛΗ 
Διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο      1.915,00€         2.215,00€ 
Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο      1.580,00€         1.880,00€ 
 
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο, παράλληλα με την αποστολή στη Τζέντα, σε συντονισμό 
και συνεργασία με την Enterprise Greece, θα λάβει μέρος, με δικό του περίπτερο, στην 
Διεθνή Έκθεση The Big 5 Saudi, μία από τις μεγαλύτερες στο είδος της εκθέσεις στη Μέση 
Ανατολή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, 7-10 Μαρτίου 
2016. Πρόκειται για μία πολύ καλή ευκαιρία προώθησης των επιχειρήσεων που εντάσσονται 
στους τομείς των κατασκευών, των εργολαβιών, της μηχανικής και των δομικών υλικών 
(ιστοσελίδα έκθεσης : www.thebig5saudi.com).  
Σημειώνεται πως η παρουσία εκπροσώπου της επιχείρησης στην Έκθεση δεν είναι 
απαραίτητη. 
 
Για τα μέλη του Επιμελητηρίου που δεν θα συμμετάσχουν στην αποστολή αλλά 
ενδιαφέρονται να εκπροσωπηθούν αποκλειστικά μέσω του Α.Ε.Ε. στην έκθεση Big 5 Saudi, 
το Επιμελητήριό μας θα αναλάβει για λογαριασμό τους να διανείμει το έντυπο υλικό που θα 
πρέπει να αποσταλεί στα γραφεία μας συσκευασμένο σε μία (1) κούτα Α4, το αργότερο 
μέχρι την Πέμπτη 18/02/16. 
Το κόστος συμμετοχής στην περίπτωση αυτή είναι 450,00 € /επιχείρηση. 
 
Μετά το πέρας της Έκθεσης, το Α.Ε.Ε. θα αναλάβει να ενημερώσει τις συμπεριληφθείσες, 
στην έκθεση Big 5 Saudi, επιχειρήσεις για τυχόν ενδιαφέρον από επισκέπτες και εκθέτες.  
Στην περίπτωση που δεν είστε μέλος του Επιμελητηρίου μας, παρακαλείσθε όπως 
επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας, ώστε να σας γνωστοποιήσουμε πώς μπορείτε να 
λάβετε μέρος.   
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Το κόστος των ανωτέρω πακέτων καλύπτει: 
1. Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση, συμπεριλαμβανομένων φόρων). 
2. Διαμονή μιας (1) διανυκτέρευσης με πρωινό (συμπεριλαμβανομένων φόρων) σε 

ξενοδοχείο  5* στο Κάιρο και διαμονή τεσσάρων (4) διανυκτερεύσεων με πρωινό 
(συμπεριλαμβανομένων φόρων) σε ξενοδοχείο 5* στη Τζέντα (πολύ κοντά στον 
εκθεσιακό χώρο). 

3. Μετακινήσεις με πολυτελές πούλμαν από και προς το αεροδρόμιο, καθ’ όλη τη 
διάρκεια των συναντήσεων της αποστολής καθώς επίσης και στον εκθεσιακό χώρο 
της Big 5 Saudi. 

4. Ταξιδιωτική ασφάλεια.    
5. Γραμματειακή υποστήριξη από το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο. 
6. Οργάνωση προκαθορισμένων συναντήσεων (B2B) με ομολόγους σας επιχειρηματίες 

στα Επιμελητήρια του Καίρου και της Τζέντα.  
7. Διευκρινήσεις για VISA:  

- Διαβατήριο νέου τύπου με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών από την ημερομηνία εισόδου 
στην χώρα. Μαζί με το διαβατήριο θα χρειαστούμε & 1 φωτοτυπία αυτού 
σκαναρισμένη. 

- Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου νέου τύπου έγχρωμες σε λευκό φόντο, διαστάσεων  
3,5 x 4,5 cm. 

- Επιστολή από την εταιρεία που εργάζεται στην Ελλάδα στα αγγλικά και να 
απευθύνεται στην Πρεσβεία και να ζητά την έκδοση visa για τον υπάλληλό της, να 
αναφέρεται το επάγγελμά του και ο λόγος που ταξιδεύει στη Σαουδική Αραβία, το 
οποίο γράμμα μετά πρέπει να σφραγιστεί από το Ε.Β.Ε.Α.  

 
Για τη καλύτερη οργάνωση της αποστολής και των Β2Β συναντήσεών σας με 
ενδιαφερόμενους ομολόγους επιχειρηματίες στις δύο πόλεις που θα επισκεφθούμε και λόγω 
της χρονοβόρας διαδικασίας για την έκδοση VISA για την Σαουδική Αραβία, παρακαλούμε 
θερμά όπως μας στείλετε, οι ενδιαφερόμενοι, το συντομότερο δυνατό τη δήλωση 
συμμετοχής συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και 
παράλληλα εξοφλήσετε το κόστος του πακέτου συμμετοχής, το αργότερο μέχρι την 
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016. 
 
Αρμόδιες για επικοινωνία ως ακολούθως: κ.κ. Άννα Σακούρ (εσωτ. 103) για τα θέματα 
συμμετοχής στην αποστολή και Κατερίνα Μιχαήλ, (εσωτ. 101), για το υλικό και τις 
καταχωρήσεις στο έντυπο της αποστολής. Τηλ.:210 6711210/6726882/ Fax:210-6746577/ 
κεντρικό email: chamber@arabgreekchamber.gr 
 
Αναμένοντας τη θετική ανταπόκρισή σας και προσβλέποντας σε μια ακόμη επιτυχημένη 
επιχειρηματική αποστολή του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, παραμένουμε στη διάθεσή 
σας για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες.     

 
      Με φιλικούς χαιρετισμούς,  

                                                                                 
    

   Rashad Mabger  
      Γενικός Γραμματέας 
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