
 

  
ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 

ARAB-HELLENIC CHAMBER OF COMMERCE & DEVELOPMENT 
Tel.: +30-210-6711210/+30-210-6726882/Fax.:+30-210-6746577 

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

         
       Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 
       Αριθ. Πρωτ. 54/ΓΓ/ΑΣ/ΒΦ/βφ 
 
Θέμα:  Επιχειρηματική Αποστολή στην Λιβύη 25 – 29 Απριλίου 2009 
 (Τρίπολη, Μισουράτα & Ζαουϊα)  
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Αναπτύξεως, γνωρίζοντας τη μεγάλη 
σημασία της αγοράς της Λιβύης σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα μετά το οικονομικό της 
άνοιγμα και την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς, διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή 
στη Λιβύη, με σκοπό την προώθηση των ελληνικών προϊόντων & (εφεύρεση) εξεύρεση νέων 
τρόπων συνεργασίας.  
 
Η αγορά της Λιβύης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές όπως : 
- Τρόφιμα      - Μάρμαρα & προϊόντα αυτού 
- Χημικά προϊόντα     - Ξυλεία 
- Μηχανήματα & εργαλεία γεωργικών μηχανημάτων  - Είδη ενδυμασίας 
- Αρδευτικά συστήματα     - Οικοδομικά υλικά 
- Μηχανήματα Οικοδομών    - Φάρμακα & Ιατρικά είδη 
- Είδη αλιείας       - Προϊόντα φυτωρίων 
- Τσιμέντο      - Μονωτικά υλικά 
- Ηλεκτρικοί & Ηλιακοί θερμοσίφωνες   - Ανταλλακτικά αυτοκινήτων    κλπ. 
 
Το Α.Ε.Ε. προσκαλεί όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις  να αδράξουν την ευκαιρία αυτή και να 
συμμετάσχουν στην ως άνω αποστολή, παρακαλεί δε όλους όσους ενδιαφέρονται να  
στείλουν συμπληρωμένη τη συνημμ. Δήλωση Συμμετοχής ΑΜΕΣΑ ώστε να υπάρξει ο 
απαραίτητος χρόνος για την κατάλληλη προετοιμασία των επαφών και συναντήσεων με 
Λίβυους επιχειρηματίες. 
 
Λεπτομέρειες σχετικά με το πακέτο της αποστολής, δρομολόγια και το κόστος αυτής,  

θα σας αποσταλούν σύντομα και εφόσον έχετε Δηλώσει Ενδιαφέρον. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις αρμόδιες: 
κα. Μαρία Βεστάρκη Τηλ. 210-6711 210/6773428 (Εσωτ. 108) 
e-mail: p.relations@arabgreekchamber.co.hol.gr  
κα. Άννα Σακούρ Τηλ. 210-6711210/ 6726882  (Εσωτ. 103) 
e-mail: info@arabgreekchamber.gr
Κεντρικό/chamber@arabgreekchamber.gr/Fax. 210-6746577 
 
      Με τιμή, 

     
     Mohamed Elkhazmi 
     Γενικός Γραμματέας 
Συνημμ.  
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 ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ του Α.Ε.Ε.Ε.Α. 

ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ  25-29/04/2009
 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 
 
(Ελληνικά)....................................................................................................... 
 
(Αγγλικά)........................................................................................................ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……................................................................................. 
 
Τηλ. : ............................................................... ΦΑΞ.: ...................................................... 
 
Ε-mail: ..................................................... ……  www :................................................... 

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:   
(Ελληνικά): ....................................................................................................... 
 
(Αγγλικά): ....................................................................................................... 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:  
 
1.     ............................................................... Κινητό:……………………. 
2.     ............................................................... Κινητό:………..………….. 
3.     …............................................................Κινητό:………..………….. 

 
ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ :  
…………………………………………………………………………………………. 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 

□ Μέλος/ΑΕΕΕΑ    □ Μη Μέλος/ΑΕΕΕΑ 
 
Υπογραφή & Σφραγίδα 

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