«Ελλάδα και Αραβικός Κόσμος: Μία Νέα Ατζέντα για την Ανάπτυξη»
Υπό την Αιγίδα:

Ειδική Συνεισφορά και Υποστήριξη:

Γενική Επισκόπηση:
To «7ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ» πρόκειται να διεξαχθεί στην Αθήνα, Ελλάδα, στις 27-28
Νοεμβρίου 2018, υπό τον τίτλο «Ελλάδα και Αραβικός Κόσμος: Μία Νέα Ατζέντα για την Ανάπτυξη»,
εν μέσω μίας εποχής θετικών αλλαγών για την Ελλάδα και τον Αραβικό κόσμο. Η Ελλάδα, εξερχόμενη
επιτυχώς της κρίσης, προσβλέπει και στοχεύει προς την οικονομική ανάκαμψη. Ορισμένες αραβικές
χώρες, έχουν ξεκινήσει την έξοδό τους από μία μακρά περίοδο αστάθειας και αναταραχών, οδεύουν
προς την ανοικοδόμηση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών τους, ενώ κάποιες άλλες επιδιώκουν μία
στρατηγική διαφοροποίησης των πόρων τους, ώστε να συμβαδίσουν με τις νέες οικονομικές τάσεις.
Όλες οι παραπάνω θετικές ενδείξεις υποδηλώνουν μία νέα ατζέντα για την μελλοντική συνεργασία
μεταξύ Αράβων και Ελλήνων, με έμφαση στη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από την Ελλάδα
στον αραβικό κόσμο.
Το εν θέματι Φόρουμ θα δώσει προτεραιότητα σε τομείς σημαντικούς και για τις δύο πλευρές, στη
ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία, την ενέργεια και τις κατασκευές, με τη συνεργασία σχετικών
επαγγελματικών οργανώσεων. Στοχεύουμε στη διεύρυνση της αραβικής συμμετοχής με την
συμπερίληψη, αυτή τη φορά, του Σουλτανάτου του Ομάν, της Υεμένης, της Σομαλίας και του Τζιμπουτί,
καθώς και άλλων αραβικών κρατών ώστε να εμπλουτιστούν οι διαβουλεύσεις και η δικτύωση κατά τη
διάρκεια του Φόρουμ. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει, επίσης, κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις
μεταξύ των επισκεπτόμενων Αράβων επιχειρηματιών και των Ελλήνων ομολόγων τους σε όλους τους
τομείς ενδιαφέροντος.

Σχέδιο Προγράμματος

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018
13:00-14:00:

Εγγραφή και Καφές

14:00-15:00:

Εναρκτήρια Τελετή

15:00-16:30:

1η Συνεδρία: Μελλοντικές Ναυτιλιακές Προοπτικές, Ευκαιρίες και Συνεργασίες

16:30-18:00:

2η Συνεδρία: Λιμενική Ανάπτυξη και Υπηρεσίες, Εμπόδια και Επενδυτικές
Ευκαιρίες

18:00-20:00:

Δεξίωση με Κοκτέιλ προς τιμήν των Αράβων επιχειρηματικών αποστολών

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

09:00-09: 50

Εγγραφή και Καφές

09:50-10:00

Εισαγωγικά σχόλια

10:00-11:30:

3η Συνεδρία: Κατασκευές και Έργα Υποδομών

11:30-12:45

4η Συνεδρία: Ζήτηση και Πηγές Ενέργειας για ένα Βιώσιμο Μέλλον σε
Ελλάδα και αραβικό κόσμο

12:45-13:00

Διάλειμμα για Καφέ και Δικτύωση

13:00-16:00

Κατ’ ιδίαν συναντήσεις B2B των Αράβων επιχειρηματιών με τους Έλληνες
ομολόγους τους σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς

16:00-16:30

Ελαφρύ φαγητό και Δικτύωση

16:30

Ολοκλήρωση εργασιών του Φόρουμ

Διοργάνωση: Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως
Τηλ.: +30-210-6711210, +30-210-6726882, +30-210-6773428 • Φαξ: +30-210-6746577
E-mail: chamber@arabgreekchamber.gr • www.arabhellenicchamber.gr

Στρατηγικός Χορηγός:

Χρυσοί Χορηγοί:

Αργυροί Χορηγοί:

Χάλκινοι Χορηγοί:

Υποστηρικτές:

Υποστηρικτικοί Επαγγελματικοί Οργανισμοί:

Υπηρεσίες Φιλοξενίας Συνέδρων:

Χορηγός Οπτικοακουστικού Υλικού:

Χορηγοί Επικοινωνίας:

Χορηγός Διαδικτυακής Επικοινωνίας:

