
 
       

 
      ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 

        ARAB-HELLENIC CHAMBER OF COMMERCE & DEVELOPMENT 
                         ________________________________________________________________________ 
                 Αθήνα,10 Ιουνίου 2010 /Αριθ. Πρωτ.:356/ΓΓ/ΒΦ/βφ 
 

Σαουδαραβική Επιχειρηματική Αποστολή στην Αθήνα  
Saudi Business Delegation visiting Athens  

 
Αγαπητή/έ επιχειρηματία,  
 
Το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Αναπτύξεως, ενόψει της επίσκεψης 
πολυμελούς επιχειρηματικής αποστολής από τη Σ. Αραβία στην Αθήνα από 27 έως 30 
Ιουνίου τ.ε., σας ενημερώνει ότι,  πρόκειται να διοργανώσει  Ημερίδα και συναντήσεις Β2Β 
την Δευτέρα 28/6/2010 και ώρα 10.00 (ώρα προσέλευσης 09.15 εγγραφές+καφές) στο 
ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL Αθηνών, αίθουσα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ημιώροφος, Βασ. 
Αλεξάνδρου 2,  τηλ. 210-7207000/e-mail: divanis@divanicaravel.gr  
 
Στόχος της Ημερίδας είναι η ενθάρρυνση της Ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας ώστε 
να ανοιχτεί περισσότερο προς την αγορά της Σαουδικής Αραβίας, μία αγορά με τεράστιες 
δυνατότητες  και να επωφεληθεί από τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες στην περιοχή.  
Μετά το πέρας της εκδήλωσης, θα υπάρξει δυνατότητα προσωπικής σας επαφής Β2Β με 
τα μέλη της Σαουδαραβικής  αποστολής (ως συνημμ. λίστα) . 
Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να μας το δηλώσετε ΑΜΕΣΑ 
συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στα γραφεία μας, μέσω fax ή e-mail, τη συνημμ. 
Δήλωση Συμμετοχής . 

Κόστος Συμμετοχής 
Μέλος  €62,16.-  (εξήντα δύο ευρώ και δέκα έξι λεπτά) 

Μη Μέλος        €93,24.- (ενενήντα τρία ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά) 
( Σε περίπτωση που δηλώσουν συμμετοχή περισσότερα των 2 ατόμων από την ίδια επιχείρηση, 

από το 2ο άτομο & άνω θα έχουν έκπτωση της τάξεως του 50%) 
 
Για την εγκυρότητα της συμμετοχή σας, μπορείτε να καταθέσετε το αντίστοιχο ποσό  στην 
ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ στον λογαριασμό του Άραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου  
υπ.αριθ.164.00.2002.000.588/ IBAN GR8201401640164002002000588 με την παράκληση 
στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράψετε το όνομα της εταιρείας ή Φ.Π. και να μας 
στείλετε το απόκομμα  κατάθεσης με Φαξ.: 210-6746 577.  

Δηλώσεις Συμμετοχής δεκτές έως Πέμπτη 24/06/2010 
Για περισσότερες πληροφορίες, αρμόδιες κ.κ.  Βάνια Φουντουλάκη  & Άννα Σακούρ   
Τηλ. 210-6726882/6711210/( Εσωτ. 109 & 103 αντίστοιχα)Fax: 210-6746577 
/Κεντρικό e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr & info@arabhreekchamber.gr  
 
Αδράξτε τη μοναδική ευκαιρία αυτή δηλώνοντας έγκαιρα  τη συμμετοχή σας. 
 
            Με εκτίμηση,  

         
               Mohamed Elkhazmi 
        Γενικός Γραμματέας 
 
Συνημμ.  1) Δήλωση Συμμετοχής       
            2)Λίστα μελών Σαουδαραβικής αποστολής 
CirWorkShopB2BSaudi280610 
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ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 

ARAB-HELLENIC CHAMBER OF COMMERCE & DEVELOPMENT 

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

___________________________________________________________________________ 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ημερίδα + B2B με την Σαουδαραβική Επιχειρηματική Αποστολή  
Οne Day Event + B2B with Saudi Business Delegation  

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010, ώρα 10:00    
 Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών, -  Αίθουσα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ημιώροφος  

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   
 
………………………………………………............…………………………….... 
Μέλος στο A.E.E.   Μη μέλος στο A.E.E.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ……………………………………………..………..………………. 
 
ΤΗΛ. : ………………………..…..…..   ΦΑΞ.: ……………….……….……………. 
 
Ε-mail: ……………………….……...   www :………………….…………………… 
 
Έτος ίδρυσης :  …………Χώρα εξαγωγής ή ενδιαφέροντος :…………….………………. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (στα αγγλικά) : 
 ……..………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: (ελληνικά + αγγλικά)  
 
1) ……………………………………………………….…..…..        Κινητό:....................... 
2) ………………………………………………………………..        Κινητό:………….……. 
 
EΠΙΘΥΜΩ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ /ΤΟΥΣ:    (βάσει συνημμ. λίστας επιλέξτε & σημειώστε 
μας παρακάτω με ποιους από τους Σαουδάραβες επιχειρηματίες θέλετε να συναντηθείτε) 
 
Α/Α   Ονοματεπώνυμο  Μέλους Αποστολής   Τομέας ενδιαφέροντος 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  
 

  

(η συζήτηση θα γίνει στην αγγλική  γλώσσα) 
 
 
    
 
     Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Σφραγίδα    
Παρακαλώ απαντήστε στο Φαξ.210-6746 577 ή στο e-mail chamber@arabgreekchamber.gr  
CirWorkShopB2BSaudi280610 
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