
 

 
 

 

Γ/λζε Βηνκεραληθώλ & 

Καηαλαισηηθώλ Πξντόλησλ  

Αξκόδηνο: θ. Κιεόβνπινο 

Μπνύδνο 

Σει.: 2310 510047 

E-mail: kleo@hepo.gr 

 
ΙΟΡΔΑΝΙΑ 

ΑΜΜΑΝ 

20-23 Απξηιίνπ 2013 

Τν ζεζκηθό πιαίζην ησλ 

δηκεξώλ νηθνλνκηθώλ 

ζρέζεσλ κεηαμύ Διιάδνο θαη 

Ινξδαλίαο νινθιεξώζεθε ην 

Ννέκβξην ηνπ 2005 κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο Σπκθσλίαο 

πεξί πξνώζεζεο θαη 

ακνηβαίαο πξνζηαζίαο ησλ 

επελδύζεσλ, θαζώο θαη 

λεόηεξεο ζπκθσλίαο 

ηνπξηζηηθήο ζπλεξγαζίαο.  

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηελ 

Ινξδαλία  ηα ηειεπηαία 

ρξόληα παξνπζηάδνπλ 

έληνλεο δηαθπκάλζεηο,   

Τν 2009 αλήιζαλ ζε 

16,485εθ.€  ην 2010 έθηαζαλ 

ηα 37,788εθ. €  αύμεζε 

129,23% θαη ην 2011 ηα  

19,208 εθ. €,  κείσζε 

49,17% έλαληη ηνπ 2010. 

Απηό νθείιεην θπξίσο  ζηελ 

θξίζε θαη ζηηο ηαξαρέο πνπ 

έπιεμαλ όιν ηνλ Αξαβηθό 

Κόζκν θαη ηδηαίηεξα απηέο 

ηηο πεξηνρέο . 

Σηε ζπλέρεηα όκσο νη 

ειιεληθέο εμαγσγέο 

αλέθακςαλ θαη ην πξώην 

ελλεάκελν ηνπ 2012 αλήιζαλ 

ζε 16,45εθ. €,  έλαληη ησλ 

12,74εθ. €  ηνπ αληίζηνηρνπ 

δηαζηήκαηνο γηα ην  2011 , 

ζεκεηώλνληαο αύμεζε 24 %. 

 Τν γεγνλόο απηό 

θαηαδεηθλύεη όηη ε Ινξδαλία 

απνηειεί παξάγνληα   

ζηαζεξόηεηαο ζηελ πεξηνρή 

θαη  ζεσξείηαη πύιε εηζόδνπ 

ζηα γύξσ θξάηε , 

παξνπζηάδνληαο ηαπηόρξνλα  

αξθεηέο επελδπηηθέο 

επθαηξίεο. 

 
Ο Διιεληθόο Οξγαληζκόο Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ, ΟΠΔ Α.Δ. ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γξάζεο ηνπ γηα ην 2013,  δηνξγαλώλεη  γηα ηνπο θιάδνπο ηξνθίκσλ, δνκηθώλ-βηνκεραληθώλ 

πξντόλησλ, επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζην Ακκάλ. 

 

Σν πξόγξακκα  ηεο απνζηνιήο πεξηιακβάλεη:  

 

20 Απξηιίνπ, άθημε ζην Ακκάλ 

21 Απξηιίνπ επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο 

22 Απξηιίνπ θαη’ ηδίαλ επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο 

23 Απξηιίνπ αλαρώξεζε γηα Αζήλα 

 
Η επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή απνβιέπεη ζηελ θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο κε 

επηρεηξεκαηίεο ηεο Ινξδαλίαο θαη απεπζύλεηαη ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ζηνπο παξαθάησ θιάδνπο: 

 
 Σξνθίκσλ 

 Δνκηθώλ πιηθώλ (θπξίσο καξκάξνπ) 

 Καηαζθεπώλ 

 Πξντόλησλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 

 Σνπξηζκνύ 

 
Η ζπκκεηνρή ζηελ απνζηνιή, ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα:  

-λα πξαγκαηνπνηήζεηε πξνθαζνξηζκέλεο ζπλαληήζεηο κε ηηο θαηάιιειεο επηρεηξήζεηο 

-λα δηεξεπλήζεηε ηηο δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο  

-λα ελεκεξσζείηε γηα ηνλ αληαγσληζκό θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο 

 

Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε 350 € πιένλ ΦΠΑ 23 % αλά εηαηξεία,   πξνθεηκέλνπ  κεηά  

θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ  ΟΠΔ, λα θαιπθζεί  ην θόζηνο νξγάλσζεο  ηεο απνζηνιήο πνπ πεξηιακβάλεη  

  

 αηνκηθό  πξόγξακκα επηρεηξεκαηηθώλ ζπλαληήζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Δκπνξηθό 

Δπηκειεηήξην ηνπ Ακκάλ.  

 δηεξκελεία- γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε   

 ελνηθίαζε αηζνπζώλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπλαληήζεσλ θαη 

δηνξγάλσζε εθδήισζεο. 

 

Οη επηρεηξήζεηο αλαιακβάλνπλ λα θαιύςνπλ  εμ  ηδίσλ : 

 αεξνπνξηθό εηζηηήξην   θαη  

 δηακνλή ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπο  ζηo Ακκάλ. 

 

Η Διιεληθή Πξεζβεία εμαζθάιηζε εηδηθή πξνζθνξά γηα ηελ δηακνλή ζαο ζην μελνδνρείν Marriot ,  

ζην νπνίν ζα δηεμαρζνύλ θαη νη ζπλαληήζεηο B2B , κε ηηκή κνλόθιηλνπ 100 επξώ πεξίπνπ 

(πεξηιακβάλεηαη πξσηλό θαη νη ηνπηθνί θόξνη) 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα: 

απνζηείινπλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηελ ζπλεκκέλε δήισζε ζπκκεηνρήο θαζώο θαη ην εηαηξηθό 

ηνπο πξνθίι ζηελ αγγιηθή γιώζζα ην αξγόηεξν κέρξη 1 Μαξηίνπ 2013, ζηε δηεύζπλζε 

kleo@hepo.gr θαη λα θαηαβάινπλ ην πνζό ησλ 350 € πιένλ ΦΠΑ 23 % κε θαηάζεζε ζηελ 

Εκπνξηθή Σξάπεδα, αξηζκόο ινγαξηαζκνύ ΟΠΕ 054/84029998. IBAN:  GR 66 0120 0540 0000 

0008 4029998.  
 

ην θαηαζεηήξην πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε ρώξα ηεο επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο θαη ε 

επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. 

 

Αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνύ παξαζηαηηθνύ ηεο Τξάπεδαο, παξαθαινύκε λα δηαβηβάδεηαη ζην fax: 2310 

510046. 

 

 

 
 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ 

ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ 
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