ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ
28 & 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, μέλη του
Enterprise Europe Network – Hellas (EEN – Hellas) οργανώνουν Επιχειρηματική Αποστολή στην
Αίγυπτο (Κάιρο 28-29/01/2019) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Αιγυπτιακών Βιομηχανιών και την
Πρεσβεία της Αιγύπτου στην Αθήνα.
Οι παραπάνω φορείς θα αναλάβουν τη διοργάνωση συναντήσεων Β2Β μεταξύ ελληνικών και
Αιγυπτιακών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή του Καΐρου.
Η Επιχειρηματική Αποστολή αφορά κατά κύριο λόγο τους ακόλουθους τομείς:

•
•
•
•

Δομικά Υλικά,
Υφάσματα και προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας
Τρόφιμα ποτά

Ενέργεια
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στην
αποστολή αν το επιθυμούν αφού πρώτα διερευνηθεί μεμονωμένα για την κάθε επιχείρηση η
δυνατότητα διοργάνωσης συναντήσεων Β2Β.πιχερηματική Αποστολή στην Αίγυπτο Κάιρο, 28-29
Ιανουαρίου 2019

•

Ο πληθυσμός της Αιγύπτου ανέρχεται στα 90 εκατομμύρια και αποτελεί έναν από τους
μεγαλύτερους πληθυσμούς στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική (MENA region). Ο
ρυθμός αύξησης του πληθυσμού σε ετήσια βάση ανέρχεται στο 2,4% . Ο πληθυσμός της
Αιγύπτου είναι νεανικός καθώς το 49% είναι κάτω από 25 ετών και το 81% κάνω από 45
ετών.

•

H Αίγυπτος ως μέλος της COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa), έχει
πρόσβαση σε αγορές 450 δισεκατομμυρίων καταναλωτών. Η COMESA απαρτίζεται από 19
κράτη μέλη, εκ των οποίων τα 15 έχουν συνάψει συμφωνία για εξάλειψη των δασμών.

•

Η Αίγυπτος έχει συνάψει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση (EU Partnership) με στόχο η
συμφωνία αυτή να μετατραπεί σε Free Trade Agreement (ΦΤΑ) σε 12 χρόνια

•

Η Αίγυπτος έχει υπογράψει τη Συμφωνία Adhadir η οποία έχει ως στόχο τη δημιουργία ζώνης
ελευθέρων εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των Αραβικών Εθνών της Μεσογείου: Αίγυπτο,
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Ιορδανία, Μαρόκο, Τυνησία. Η συμφωνία αυτή δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μία αγορά
50 εκατομμυρίων καταναλωτών.

•

Ειδική Βιομηχανική Ζώνη (Qualifying Industrial Zone “QIZ”): Τα προϊόντα που παράγονται
στην ειδική βιομηχανική ζώνη έχουν προνομιακή πρόσβαση στην αγορά των Η.Π.Α. λόγω
χαμηλότερων δασμών. Θα πρέπει να απαρτίζονται από 35% τοπικά εξαρτήματα ή συστατικά
και 10,5% Ισραηλινά εξαρτήματα/συστατικά. Η συμφωνία αυτή δίνει πρόσβαση σε μία
αγορά 324 εκατομμυρίων καταναλωτών.

•

Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Tripartite: H τριμερής αυτή συμφωνία έχει υπογραφεί από
την COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa, την SADC (South Africa
Development Community) και την EAC (East African Community) και δίνει δυνατότητα
πρόσβασης σε μία αγορά 620 εκατομμυρίων καταναλωτών.

•

Greater Arab Free Trade Agreement (GAFTA). H GAFTA αποτελεί συμφωνία ελεύθερου
εμπορίου μεταξύ των αραβικών χωρών. Έχει υπογραφεί από 17 χώρες και παρέχει συνολικά
πρόσβαση σε 400 εκατομμύρια καταναλωτές.

Προσχέδιο Προγράμματος Αποστολής
Κυριακή 27 Ιανουαρίου

Αναχώρηση από Αθήνα
Άφιξη Κάιρο
Μεταφορά στο ξενοδοχείο

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου

Ενημέρωση από τον Σύνδεσμο Αιγυπτιακών Βιομηχανιών
για την αγορά του Καίρου . Συναντήσεις B2B

Τρίτη 29 Ιανουαρίου

Συναντήσεις Β2Β
Επίσκεψη στη βιομηχανική ζώνη του Καΐρου (Προς
επιβεβαίωση)

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου

Επιστροφή στην Αθήνα

Συμμετοχή – Κόστος
•

Το κόστος της μετάβασης και της διαμονής βαρύνει τους συμμετέχοντες.

•

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην επιχειρηματική αποστολή,

μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου.
•

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά

προτεραιότητας.
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Προτεινόμενες Πτήσεις
Θα ενημερώσουμε σχετικά με τα προτεινόμενα δρομολόγια

Διανυκτέρευση στο Κάϊρο
Θα σας ενημερώσουμε σχετικά με το προτεινόμενο ξενοδοχείο μετά από συνεννόηση με τους
τοπικούς διοργανωτές

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του ΒΕΑ/ Enterprise
Europe Network – Hellas (κα Σφυράκη, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, τηλ: 210 3680878, email:
sfiraki@acsmi.gr).
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