
      
                  Αθήνα  28 Μαρτίου 2013 /Αριθ. Πρωτ.:69 /ΓΓ/ΒΦ/βφ 

 Β2Β Συναντήσεις με Επιχειρηματικές Αποστολές      
από την Αίγυπτο και το Σουδάν  στην Αθήνα 16/04/13  

 
Κυρίες και Κύριοι, 
     
Το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Αναπτύξεως, ενόψει επίσκεψης Επιχειρηματικών 
Αποστολών από τις Ενώσεις Επιμελητηρίων της Αιγύπτου και του Σουδάν στην Αθήνα, σας 
ενημερώνει ότι διοργανώνει προσωπικές συναντήσεις Β2Β την  Τρίτη 16 Απριλίου 2013 από 09:00 
– 14:00 και 16:00 – 19:00,  με τα μέλη των προαναφερομένων αποστολών, στο ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ 
Αθηνών, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 46, Αθήνα,  τηλ. 210 7281000.  
 
  Συνημμ. σας διαβιβάζουμε τις λίστες με τa μέλη των επιχειρηματικών αποστολών, με την  
δραστηριότητα ενός εκάστου εξ αυτών αναλυτικά, για ενημέρωσή σας.  

 

Κόστος Εισφοράς ανά άτομο 
Μέλος  €200- ( διακόσια  ευρώ) 

Μη Μέλος  €300- ( τριακόσια ευρώ ) 
Η  συμμετοχή 2ου ατόμου/εταιρεία, θα έχει έκπτωση 50%.  

 
Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να μας το δηλώσετε ΑΜΕΣΑ συμπληρώνοντας και 
αποστέλλοντας στα γραφεία μας, μέσω fax ή e-mail, τη συνημμένη Δήλωση Συμμετοχής. Για τις 
συναντήσεις  θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  Η διάρκεια κάθε συνάντησης Β2Β δεν πρέπει να 
ξεπερνάει τα 20 λεπτά. 

Δηλώσεις Συμμετοχής δεκτές έως ΠΕΜΠΤΗ 11/04/2013 
 

Για την εξασφάλιση συμμετοχής σας, μπορείτε να καταθέσετε το αντίστοιχο ποσό  στην ΑLPHA 
ΤΡΑΠΕΖΑ στο 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/Συναντήσεις Β2Β και να μας στείλετε το αποδεικτικό   
κατάθεσης με Φαξ.: 210-6746 577.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, αρμόδιες κ.κ. Βάνια Φουντουλάκη & Μαρία Βεστάρκη, Τηλ. 210-
6726882/ 6711210/ 6773428 ( Εσωτ. 109 & 110 αντίστοιχα), Fax: 210-6746577,/Κεντρικό e-mail: 
chamber@arabgreekchamber.gr .   
 
Αδράξτε την σημαντική ευκαιρία αυτή δηλώνοντας έγκαιρα  τη συμμετοχή σας. 
 
               Με φιλικούς χαιρετισμούς,  

 
                   Rashad Mabger 
                Γενικός Γραμματέας 
Συνημμ.  1) Δήλωση Συμμετοχής (μία για κάθε αποστολή)      
                 2)Λίστα μελών Επιχειρηματικής Αποστολής από την Αίγυπτο. 
                 3)Λίστα μελών Επιχειρηματικής Αποστολής από το Σουδάν.    
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