
      
                  Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2014 /Αριθ. Πρωτ.:59 /ΓΓ/ΒΦ/βφ 

                
Β2Β Συναντήσεις με Επιχειρηματικές Αποστολές από   

τη Βαγδάτη & το Ερμπίλ/Ιράκ, την Ιορδανία & τη Παλαιστίνη στην Αθήνα 14/03/14  
 

Κυρίες και Κύριοι, 
   

Το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Αναπτύξεως,  θέλοντας να συνδυάσει την ανάληψη της 
Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα για το 1ο εξάμηνο του 2014 με την εξωστρέφεια 
των Ελληνικών επιχειρήσεων, σας ενημερώνει ότι, ενόψει επίσκεψης επιχειρηματικών αποστολών από 
τις Ενώσεις Επιμελητηρίων  Ιράκ, Ιορδανίας και Παλαιστίνης στην Αθήνα, διοργανώνει, προσωπικές 
συναντήσεις Β2Β την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014,  από 09:00–18:00, με τα μέλη των 
προαναφερομένων αποστολών, στο ξενοδοχείο Divani Caravel  Αθηνών, αίθουσα Μακεδονία,  (Βασ. 
Αλεξάνδρου 2, Αθήνα, Τηλ. 210-7207000/ e-mail: divanis@divanicaravel.gr). 
 

  Συνημμ. σας διαβιβάζουμε τις Δηλώσεις Συμμετοχής με τις κατηγορίες δραστηριοτήτων που θα 
εκπροσωπηθούν από τους επιχειρηματίες του Ιράκ, Ιορδανίας & Παλαιστίνης, για ενημέρωσή σας.  

 
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 βάσει ημερομηνίας αποστολής της  
Δήλωσης Συμμετοχής.   

Δηλώσεις Συμμετοχής δεκτές έως ΤΡΙΤΗ  11/03/2014 
 

Κόστος Εισφοράς ανά άτομο 
Μέλος  €60- ( εξήντα  ευρώ) 

Μη Μέλος  €90- ( ενενήντα ευρώ ) 
Η  συμμετοχή 2ου ατόμου/εταιρεία, θα έχει έκπτωση 50%.  

 
Για την εξασφάλιση συμμετοχής σας, μπορείτε να καταθέσετε το αντίστοιχο ποσό  ως ακολούθως:  
Τράπεζα:   ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, λογ/σμός Άραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου 
Aριθ λογ/σμού A.E.E.: 164.00.2002.000.588/ IBAN GR8201401640164002002000588  
Αιτιολογία  κατάθεσης:   Επωνυμία εταιρείας/Συναντήσεις Β2Β  
Αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης: Φαξ.: 210-6746 577/ e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, αρμόδιες :. 
 Κα. Βάνια Φουντουλάκη  – Tηλ. 210 6773428/ 6711210 εσωτ. 109 & 
Κα. Μαρία Βεστάρκη - τηλ. 2106711210 / 6726882 εσωτ. 110 
 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.:   Δηλώσεις Συμμετοχής (μία για κάθε αποστολή)                 

Tel.: +30-210-6711210/+30-210-6726882/6773428 ext. 109/ Fax.:+30-210-6746577 

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