Υπό την Αιγίδα:

Γενική Επισκόπηση:
Εντός του σχεδίου δράσης για το έτος, όπως έχει διαμορφωθεί από το Αραβο-Ελληνικό
Επιμελητήριο, είναι η διοργάνωση ορισμένων διά ζώσης επιχειρηματικών συναντήσεων.
Εναρμονισμένοι με αυτόν τον σκοπό, έχουμε προγραμματίσει την διεξαγωγή της τρίτης
εκδήλωσής μας της χρονιάς, της Ελληνο-Αιγυπτιακής Επιχειρηματικής Συνάντησης, στην Αθήνα,
Ελλάδα, την Τετάρτη, 1η Ιουνίου.
Η Αίγυπτος και η Ελλάδα διατηρούν ισχυρούς πολιτιστικούς και ιστορικούς δεσμούς ήδη από την
αρχαιότητα ενώ, σήμερα, οι δύο χώρες απολαμβάνουν φιλικές σχέσεις. Κατά τη διάρκεια της
εξέλιξης της σχέσης αυτής, έχουν υπάρξει αξιόλογες συναντήσεις μεταξύ των δύο πολιτισμών σε
πολλές μορφές, καθώς και μέσω των επιστημών. Οι πρόσφατες διμερείς θετικές στρατηγικές
εξελίξεις αντικατοπτρίζουν το ηγετικό όραμα των δύο χωρών που συνεργάζονται και
διαχειρίζονται μεγάλα έργα και άλλα σημαντικά επιχειρηματικά εγχειρήματα. Οι δυνατότητες και
το φάσμα της συνεργασίας, όμως, είναι απύθμενα και οι ιδιωτικοί τομείς των δύο πλευρών
πρόκειται να συναντήσουν μία πληθώρα ευκαιριών, μόλις αναλάβουν πρωτοβουλίες και ανοίξουν
διάλογο με σκοπό να εξερευνήσουν επιχειρηματικές κοινοπραξίες.
Σημεία Εστίασης:
• Το εύρος εργασιών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου και οι
επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον τομέα αυτόν για τον ιδιωτικό τομέα σε
Αίγυπτο και Ελλάδα. Ο σύγχρονος χάρτης και οι εξελίξεις στις δύο χώρες στη βιώσιμη ενέργεια,
δυνατότητες και μελλοντική συνεργασία.
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• Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ναυτιλιακή τεχνολογία, την επιμελητεία και την λιμενική
βιομηχανία. Οι δυνατότητες των ιδιωτικών τομέων των δύο χωρών για επένδυση στη ναυπηγική
και την συντήρηση και στάθμευση σκαφών.
• Τρόφιμα και επισιτιστική ασφάλεια, πρόσφατες εξελίξεις στη γεωργία, τη βιομηχανία
επεξεργασίας τροφίμων, την ιχθυοκαλλιέργεια και τα βιολογικά προϊόντα.
• Τρέχον επενδυτικό τοπίο μεταξύ των δύο χωρών και οι μελλοντικές προοπτικές εν όψει των
τεράστιων επιχειρηματικών ευκαιριών που υφίστανται στις δύο χώρες.

Συμμετοχή:
Στην εν λόγω Επιχειρηματική Συνάντηση θα λάβουν μέρος και θα απευθύνουν ομιλίες
κυβερνητικοί αξιωματούχοι και επιλεγμένοι επαγγελματίες ομιλητές, ενώ παράλληλα θα
συμμετάσχουν CEO και εκπρόσωποι εταιρειών από τις δύο πλευρές για δικτύωση, διάδραση και
κατ’ ιδίαν συναντήσεις Β2Β σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς.
Ημερομηνία:
Τετάρτη, 1η Ιουνίου 2022
Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών (5 αστέρων)
Γλώσσες Εργασίας:
Ελληνικά και αραβικά (ταυτόχρονη διερμηνεία)
Συνοδευτικές Εκδόσεις:
• Ειδική έκδοση του περιοδικού ΜΑΝ του Επιμελητηρίου
• Ειδικό έντυπο που θα φωτίζει τις εξαιρετικές και μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών,
τα σημεία διασταύρωσης των πολιτισμών τους και σημαντικούς σταθμούς αυτής της σχέσης. Ο
ρόλος της ελληνικής κοινότητας της Αιγύπτου και η συνεισφορά της στην ενίσχυση της σχέσης
αυτής με διάφορους τρόπους.

Προσωρινό Πρόγραμμα
Τετάρτη, 1η Ιουνίου 2022
09:00 - 09:45 Υποδοχή και εγγραφές συμμετεχόντων
09:45 - 10:15 Τελετή έναρξης
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10:15-11:30 1η Συνεδρία: Παρουσίαση του φάσματος του από κοινού μεγάλου έργου (mega
project) ηλεκτρικής διασύνδεσης και ο ρόλος των ιδιωτικών τομέων σε αυτήν. Οι εμπειρίες των
δύο χωρών στην εναλλακτική και βιώσιμη ενέργεια.
Μετά το πέρας της συνεδρίας, θα διεξαχθεί κλειστή συνάντηση μεταξύ επαγγελματιών των εν
λόγω τομέων και των σχετικών βιομηχανιών και υπηρεσιών.
Q&A
11:30 - 12:00 Διάλειμμα για δικτύωση
12:00 - 13:15 2η Συνεδρία: Πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στη ναυτική βιομηχανία, την
επιμελητεία και τις λιμενικές υπηρεσίες, οι δυνατότητες των δύο πλευρών για επενδύσεις στη
ναυπηγική και την συντήρηση και στάθμευση σκαφών.
Μετά το πέρας της συνεδρίας, θα διεξαχθεί κλειστή συνάντηση μεταξύ επαγγελματιών των εν
λόγω τομέων και των σχετικών βιομηχανιών και υπηρεσιών.
Q&A
13:15 - 14:30 3η Συνεδρία: Τα θετικά βήματα των δύο χωρών στην βιομηχανία επεξεργασίας
τροφίμων, την γεωργική τεχνολογία, την ιχθυοκαλλιέργεια και οι εμπειρίες της Ελλάδας στα
βιολογικά προϊόντα.
Μετά το πέρας της συνεδρίας, θα διεξαχθεί κλειστή συνάντηση μεταξύ επαγγελματιών των εν
λόγω τομέων και των σχετικών βιομηχανιών και υπηρεσιών.
Q&A
14:30 – 15:30 Ελαφρύ γεύμα και επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων
15:30 - 16:45 4η Συνεδρία: Τρέχουσα κατάσταση επενδυτικών ροών και η δυνατότητα αύξησης
αυτών των επενδύσεων εν όψει των επιχειρηματικών ευκαιριών που παρουσιάζουν οι δύο χώρες.
Q&A
16:45 – 18:00 Διμερείς συναντήσεις B2B μεταξύ των Αιγύπτιων και Ελλήνων συμμετεχόντων
επιχειρηματιών

Εσπερινό Πρόγραμμα:
19:30
20:00

20:30
21:00

Άφιξη καλεσμένων
Ομιλία καλωσορίσματος από τον Πρόεδρο του Αραβο-Ελληνικού
Επιμελητηρίου
Ομιλίες από τους Επίτιμους Καλεσμένους - Εκπροσώπους της
Αιγυπτιακής και Ελληνικής Κυβέρνησης
Διάλειμμα παραδοσιακής μουσικής και χορών από τις δύο χώρες
Δείπνο
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SPONSORS
Strategic

Silver

Bronze
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Supporters

Event’s Carrier

Communication Sponsors
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