ΕΒΕΑ 23/03/2021
Α. Π.: Εισερχ. 2578

From: Arab Hellenic Chamber of Commerce and Development
[mailto:chamber@arabgreekchamber.gr]
Sent: Monday, March 22, 2021 3:53 PM
To: chamber@arabgreekchamber.gr
Subject: Greece - N. Africa e-Business Gathering, 7 Απριλίου 2021

ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο, πιστό στην «εντολή» του και ανανεώνοντας την πρόθεσή
του να εξοπλίσει τις ελληνικές επιχειρήσεις με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και τα
απαραίτητα εργαλεία που θα τις ενισχύσουν στην προσπάθειά τους να επεκταθούν στις
αραβικές χώρες και να αυξήσουν το εμπορικό ισοζύγιο με αυτές, βρίσκεται στην ευχάριστη
θέση να διοργανώνει ακόμη μία σημαντική διαδικτυακή εκδήλωση, την επιχειρηματική
συνάντηση “Greece – N. Africa e-Business Gathering (Algeria – Egypt – Libya – Morocco –
Tunisia): Friendship & Cooperation in the Mediterranean”, στις 7 Απριλίου τ.ε., στις 12:00
το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος).
Επί του παρόντος, το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με τις εν θέματι αραβικές χώρες
πλησιάζει τα 3 δισ. ευρώ ενώ, υπάρχει η δυνατότητα ανόδου του, κυρίως εάν οι χώρες
αυτές γίνουν αντιληπτές ως πύλη εισόδου σε άλλες αφρικανικές αγορές. Ομιλίες και
παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, από Άραβες Πρέσβεις και
Επιτετραμμένους στην Ελλάδα, από τους Έλληνες Συμβούλους Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων που βρίσκονται διαπιστευμένοι στα αραβικά κράτη, καθώς και υψηλού
επιπέδου ομιλητές από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.
Οι Έλληνες επιχειρηματίες θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μέσω
μηνυμάτων (chatting) ή βιντεοκλήσης με τους συμμετέχοντες από την αραβική πλευρά.
Οι ομιλίες θα διεξαχθούν σε ελληνικά και αραβικά, ενώ η δικτύωση μεταξύ Ελλήνων και
Αράβων συμμετεχόντων θα γίνει στην αγγλική ή κάποια άλλη γλώσσα κοινής συνεννόησης.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

Σημειώνεται πως η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με την καταβολή του απαραίτητου κόστους
συμμετοχής, όπως αναφέρεται στη φόρμα εγγραφής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, στις
16:00
Αναμένουμε να σας «συναντήσουμε» και πάλι όλους… διαδικτυακά!
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