
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ  
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 

 
Abu Dhabi, Dubai and Sharjah 

 
 

Σάββατο 3 – Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016 
 
 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φόρμας συμμετοχής: Παρασκευή 16 Μαρτίου 2016 
 

 
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την επιχειρηματική αποστολή στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα. 
 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ΕAGLE 1 

(European Actions for GlobaL tradE 1), το οποίο χρηματοδοτείτε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα COSME (2014 – 4020), συνδιοργανώνει με 

το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Λονδίνου, το Εμπορικό Επιμελητήριο των 

Βρυξελλών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ουγγαρίας, το Κέντρο 

Καινοτομίας της Λιθουανίας και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών της Σικελίας την Ευρωπαϊκή 

Επιχειρηματική Αποστολή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα [Abu Dhabi 4/9/2016,  Dubai 

5-6/9/2016, Sharjah 7/9/2016]. 

Η επιχειρηματική αποστολή θα υποστηριχθεί ενεργά από τα Εμπορικά και Βιομηχανικά 

Επιμελητήρια του Abu Dhabi, του Dubai και του Sharjah. Οι φορείς αυτοί θα αναλάβουν 

τη διοργάνωση συναντήσεων μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που 

εδρεύουν στα Αραβικά Εμιράτα, με στόχο την επίτευξη επιχειρηματικών συνεργασιών. 

Τα Η.Α.Ε. είναι ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός καθώς έχουν υιοθετήσει ευνοϊκές 

επενδυτικές πολιτικές για τους ξένους επιχειρηματίες και ενθαρρύνουν την ιδιοκτησία γης και 

άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως μετοχές.  

Το Dubai αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς και επενδυτικούς 

προορισμούς κυρίως λόγω της χαμηλής φορολογίας και της πολιτική ανοιχτού εμπορίου που 

έχει υιοθετήσει. Έχει χαρακτηριστεί ως περιφερειακός κόμβος (regional Hub) για την μέση 

Ανατολή  και την Αφρική. Το Dubai είναι ο 7ος πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός 

παγκοσμίως, ενώ το αεροδρόμιο του Dubai είναι 3ο παγκοσμίως σε επιβατικό κοινό 

Επιπλέον, το Dubai έχει αναλάβει την διοργάνωση της Expo 2020 και επομένως αναμένεται 

ότι θα διατεθεί προϋπολογισμός της τάξης των $6.9 δις για την κατασκευή των 

απαιτούμενων υποδομών. 

 

 



ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  
 

Date Time Activity 

 
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 

 

tbc  Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη 

 Άφιξη AbuDhabi 

 Μεταφορά στο ξενοδοχείο 

 
 
Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 

 
 
09:00 – 11:00 
 
 
 

 Ενημέρωση από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την αγορά των Η.Α.Ε. 

 Γεύμα εργασίας με το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο του AbuDhabi 

 Συνάντηση εργασίας με το Επιχειρηματικό Συμβούλιο 
Γυναικών του AbuDhabi 

 Αναχώρηση για το Dubai (άφιξη στο ξενοδοχείο) 

 
 
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 

09:00 – 11:00 
 
14:00 – 16:00 
19:00 

 Εκδήλωση με το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Γυναικών 
του Dubai 

 Συνάντηση με Επιχειρηματικούς φορείς των Η.Α.Ε. 

 Δεξίωση δικτύωσης 

 
Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 

10:00 – 16:00 Συναντήσεις B2B που θα διοργανώσει το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Dubai 

 
 
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 

tbc  Αναχώρηση για το Sharjah 

 Συναντήσεις Β2Β που θα διοργανώσει το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Sharjah 

 Αναχώρηση για το Dubai 

 
Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 

tbc  Αναχώρηση από το Dubai 

 Άφιξη στη Θεσσαλονίκη 

 
 

Συνάντηση Προετοιμασίας για την Επιχειρηματική Αποστολή 
Πριν από την διεξαγωγή της επιχειρηματικής αποστολής θα πραγματοποιηθεί στη 
Θεσσαλονίκη συνάντηση προετοιμασίας μόνο για τους συμμετέχοντες στην αποστολή 
(ημερομηνία και τόπος θα αποσταλούν εγκαίρως). Κατά την συνάντηση προετοιμασίας θα 
παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με την αγορά στα Η.Α.Ε., λεπτομέρειες για το 
πρόγραμμα της αποστολής, καθώς και οτιδήποτε αφορά στις μετακινήσεις και τη διαμονή 
των συμμετεχόντων στην αποστολή. 
 
Μπροσούρα της Επιχειρηματικής Αποστολής 
To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Λονδίνου, έχει αναλάβει να ετοιμάσει 
μπροσούρα η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες για όλες τις επιχειρήσεις που θα 
συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή επιχειρηματική αποστολή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η 
Μπροσούρα αυτή θα διανεμηθεί στις επιχειρήσεις των Η.Α.Ε. στο Dubai, Abu Dhabi και 
Sharjah από τα αντίστοιχα τοπικά επιμελητήρια που έχουν αναλάβει να υποστηρίξουν την 
αποστολή και να οργανώσουν τις συναντήσεις Β2Β μεταξύ ελληνικών και αραβικών 
επιχειρήσεων.  Σ’ αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε να μας αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου μία φωτογραφία υψηλής ανάλυσης (300dpi, 4cm x 5cm), η οποία 
περιλαμβάνει κεφάλι και ώμο του εικονιζόμενου. 
 
Δικτύωση με Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
Η αποστολή αυτή έχει ευρωπαϊκό χαρακτήρα και επομένως αποτελείται από έξι εθνικές 
αποστολές από την Αγγλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Λιθουανία.  
Επομένως, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συνευρεθούν και να 
συνομιλήσουν με άλλες ευρωπαϊκές (εκτός από τις αραβικές) επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των 
δεξιώσεων δικτύωσης που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα.   
 
 

 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝH ΠΤΗΣH (με την εταιρεία Etihad) 
 
EY90 03 Σεπτεμβρίου από Αθήνα (ATH) προς Abu Dhabi (AUH) 14:15-20:25 
EY91 08 Σεπτεμβρίου από Abu Dhabi (AUH) προς Αθήνα (ATH) 08:20-12:45 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: EUR 396.02 
 

Στο παραπάνω κόστος θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος του αεροπορικού 
εισιτήριου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα 
 
Σημειώνουμε ότι το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων είναι ενδεικτικό και 
ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κράτησης.  
 
Για την διευκόλυνση των ελληνικών επιχειρήσεων έχει πραγματοποιηθεί προ-
κράτηση 5 θέσεων στην προτεινόμενη πτήση της Etihad. Οι ενδιαφερόμενοι 
παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον ΣΒΒΕ. Θα ακολουθηθεί σειρά 
προτεραιότητας. 
 
Σαφώς και μπορείτε να τακτοποιήσετε το ταξίδι σας με όποιον άλλο τρόπο επιθυμείτε, 
αλλά συνιστάται να μείνετε στο προτεινόμενο ξενοδοχείο της αποστολής, 
προκειμένου να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις ευκαιρίες δικτύωσης 
 

 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
 
 Διανυκτέρευση στο Abu Dhabi 
 
Σάββατο 3/9/2016 (1 διανυκτέρευση):  Οι συμμετέχοντες στην αποστολή θα 
διανυκτερεύσουν στο ξενοδοχείο Courtyard by Marriott World Trade Centre 
(www.courtyardmarriottabudhabi.com/) 

 
 

 Κόστος Μονόκλινου Δωματίου: AED 400.00 (ανά διανυκτέρευση το οποίο 
περιλαμβάνει πρωϊνό και σύνδεση στο διαδίκτυο)  

 

 Κόστος Δίκλινου Δωματίου: AED 450.00 (ανά διανυκτέρευση το οποίο περιλαμβάνει 
πρωϊνό και σύνδεση στο διαδίκτυο)  

 
 

o Το ανωτέρω κόστος περιλαμβάνει δημοτικούς φόρους (6%)  και κόστος 
παροχής υπηρεσιών (service charge 10%) 
 

o Ώρα άφιξης από: 3:00μμ ; Ώρα αναχώρησης το αργότερο μέχρι: 12:00 π.μ. 
 

 
Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων της αποστολής υπάρχει προ-κράτηση 40 
δωματίων στο προαναφερόμενο ξενοδοχείο 
 
Ο κάθε συμμετέχον αναλαμβάνει να κάνει τη σχετική κράτηση δωματίου το αργότερο 
μέχρι 03 Αυγούστου 2016. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν ισχύει η προ-
κράτηση των δωματίων αλλά ούτε και οι προνομιακές τιμές που προαναφέρθηκαν 
 
Για την πραγματοποίηση κρατήσεων δωματίων μπορείτε να επισκεφτείτε την 
ακόλουθη ιστοσελίδα: 

 Book your corporate rate for  London chamber of commerce   
 

http://www.courtyardmarriottabudhabi.com/
http://www.marriott.com/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=London%20chamber%20of%20commerce%5EC1J%60AUHCY%60&app=resvlink&stop_mobi=yes


 
 

 Διανυκτέρευση στο Dubai 
 
Κυριακή 4/9/2016 – Πέμπτη 8/9/2015 (4 διανυκτερεύσεις): Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο 
JW Marriott Marquis Hotel Dubai (www.jwmarriottmarquisdubai.com.) 
 

 Κόστος Deluxe Μονόκλινο Δωμάτιο: AED 550.00 (ανά διανυκτέρευση το οποίο 
περιλαμβάνει πρωϊνό και σύνδεση στο διαδίκτυο) 
 

 Κόστος Δίκλινου Δωματίου: AED 600.00 (ανά διανυκτέρευση το οποίο περιλαμβάνει  
πρωϊνό και σύνδεση στο διαδίκτυο)   
 
o Ώρα άφιξης από: 3:00μμ ; Ώρα αναχώρησης το αργότερο μέχρι: 12:00 π.μ. 

 
o Το ανωτέρω κόστος περιλαμβάνει δημοτικούς φόρους (10%)  και κόστος 

παροχής υπηρεσιών (service charge 10%) 
 

 
Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων της αποστολής υπάρχει προ-κράτηση 30 
δωματίων στο προαναφερόμενο ξενοδοχείο 

 
Ο κάθε συμμετέχον αναλαμβάνει να κάνει τη σχετική κράτηση δωματίου το αργότερο 
μέχρι 01 Ιουλίου 2016. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν ισχύει η προ-
κράτηση των δωματίων αλλά ούτε και οι προνομιακές τιμές που προαναφέρθηκαν 

 
 
Για την πραγματοποίηση κρατήσεων δωματίων μπορείτε να επισκεφτείτε την 
ακόλουθη ιστοσελίδα: 

Book your group rate for London Chamber Trade Mission  
 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΑ Η.Α.Ε 
 
Για τις εσωτερικές μετακινήσεις, μεταξύ των πόλεων Abu Dhabi, Dubai και Sharjah, των 
συμμετεχόντων της αποστολής από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες θα χρησιμοποιηθεί  
λεωφορείο. Το κόστος του λεωφορείου ανέρχεται στο ποσό των €30 το άτομο περίπου. 
To ποσό αυτό ενδέχεται ν’ αλλάξει ελαφρώς ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Το 
κόστος αυτό δεν περιλαμβάνει τις μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο.  
 
Συγκεκριμένα το κόστος αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες μετακινήσεις: 
 
Κυριακή  4 Σεπτεμβρίου - Μετακίνηση από Abu Dhabi στο Dubai (μέχρι το Ξενοδοχείο) 
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου – Μετακινήσεις στο Dubai για να πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα 
Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου – Μετακινήσεις που αφορούν τις προγραμματισμένες συναντήσεις στο 
Dubai 
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου – Μετακίνηση από το Dubai στη Sharjah & επιστροφή στο Dubai 
 
 
 
 
 
 

http://www.jwmarriottmarquisdubai.com/
http://www.marriott.com/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=London%20Chamber%20Trade%20Mission%5Edxbjw%60F3VF3VA%60458.33%60AED%60false%602%609/1/16%609/11/16%607/1/16&app=resvlink&stop_mobi=yes


Ταξιδιωτική Ασφάλιση 
Το παραπάνω αναγραφόμενο κόστος εισιτηρίων δεν περιλαμβάνει ταξιδιωτική ασφάλιση. Σε 
περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες ενδιαφέρετε, θα μπορούσαμε να σας 
παραπέμψουμε στο ταξιδιωτικό γραφείο που έχει αναλάβει τα αεροπορικά εισιτήρια της 
αποστολής, προκειμένου να σας συστήσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης. Σε 
περίπτωση ακύρωσης της αποστολής για λόγους πέρα από τον έλεγχό μας, ο ΣΒΒΕ δεν 
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε οικονομική απώλεια μπορεί να υποστείτε. 
   
Εμβολιασμός 
Ο ΣΒΒΕ δεν μπορεί να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα εμβολιασμού. Σας 
προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τον οικογενειακό σας γιατρό και να ζητήσετε συμβουλή 
αν χρειάζεται να κάνετε κάποιο εμβόλιο.  
 
Έκδοση Βίζας 
Για επισκέπτες των Η.Α.Ε δεν χρειάζεται η έκδοση VISAS. Το διαβατήριο των 
επιχειρηματιών που θα συμμετέχουν θα πρέπει να έχει ισχύ επιπλέον έξι μήνες από την 
ημερομηνία εισόδου στα Η.Α.Ε. Σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή θα ενημερωθείτε 
σχετικά. 
 
 
Επικοινωνία 
 
Δρ. Κατερίνα Τζιτζινού  
Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων 
 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος  
 
Διεύθυνση:  Πλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θεσσαλονίκη  
T: 2310539817, εσ.206   F: 2310541491  
 
Web:  Sbbe.gr  
Email:  k.tzitzinou@sbbe.gr 
Facebook:  Sbbe.gr  
Twitter:  @sbbegr 
 
 
CHECK LIST 
 
Προκειμένου να συμμετέχετε στην αποστολή αυτή παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα 
ακόλουθα μέχρι Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016  
 

1) Φόρμα συμμετοχής συμπληρωμένη στα ΑΓΓΛΙΚΑ.  
 

2) Φωτογραφία σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή 
 

3) Προσεκτική συμπλήρωση της παραγράφου με τίτλο «mission brochure» η οποία 
βρίσκεται στη φόρμα συμμετοχής και θα συμπεριληφθεί στην μπροσούρα της 
αποστολής 

 
 
 

http://www.sbbe.gr/
mailto:k.tzitzinou@sbbe.gr
https://www.facebook.com/pages/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%92%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%A3%CE%92%CE%92%CE%95/114768805265339
https://twitter.com/sbbegr

