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ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατική αποστολή Υπουργείο Εξωτερικών στη Βηρυτό, 19 Σεπτεµβρίου 

2017 
  
Σας ενηµερώνουµε ότι, στο πλαίσιο ανάπτυξης των διµερών οικονοµικών σχέσεων της 

χώρας µας, της προώθησης των εξαγωγών και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών 
επιχειρήσεων, το Υπουργείο Εξωτερικών προγραµµατίζει επιχειρηµατική αποστολή στη Βηρυτό 
στις 19 Σεπτεµβρίου 2017 (ηµέρα Τρίτη). 

 
Η επιχειρηµατική αποστολή θα πραγµατοποιηθεί µε τη συνεργασία του Επιµελητηρίου 

Βηρυτού (Beirut Chamber of Commerce, Industry and Agriculture) και οι κλάδοι που θα 
εκπροσωπηθούν είναι αυτοί που παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον και τις θετικότερες 
προοπτικές για ανάπτυξη δραστηριοτήτων και ενίσχυση συνεργασιών στο Λίβανο, και 
συγκεκριµένα: 
 
- Κατασκευές 
- ∆οµικά υλικά  
- Τρόφιµα 
 

Κατά την επιχειρηµατική αποστολή θα διενεργηθούν εξατοµικευµένες και στοχευµένες 
συναντήσεις (Β2Β) ελληνικών και λιβανέζικων επιχειρήσεων στους χώρους του Επιµελητηρίου 
Βηρυτού (περιοχή Hamra, κέντρο Βηρυτού), που θα οργανωθούν από το Γραφείο Οικονοµικών και 
Εµπορικών Υποθέσεων Βηρυτού.  

Οι συµµετέχοντες θα επιβαρυνθούν, κυρίως, µε τις ατοµικές δαπάνες µετάβασης, διαµονής 
και µεταφοράς , οι οποίες εκτιµώνται σε 255 ευρώ περ. ανά άτοµο (αεροπορικά εισιτήρια µε 
απευθείας πτήση Aegean, ανάλογα µε εποχή κράτησης+ µονόκλινο δωµάτιο µε πρωινό σε 
ξενοδοχείο µε εγγύτητα στους χώρους των επιχειρηµατικών συναντήσεων, + µεταφορικά). 

Σηµειώνεται ότι για το Λίβανο απαιτείται άδεια θεώρησης εισόδου αδαπάνως και 
συνίσταται η έκδοσή της να γίνει από την Ελλάδα. 
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Παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε σχετικώς τα µέλη σας, τα οποία σε περίπτωση 
ενδιαφέροντος θα πρέπει να επιστρέψουν συµπληρωµένη τη συνηµµένη αίτηση συµµετοχής στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις b08@mfa.gr και sbb@mfa.gr µέχρι και την 23 η Ιουνίου  2017. 

 
Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν να 

επικοινωνούν µε τη ∆/νσή µας στα τηλέφωνα 210 3682765 και 2766 (αρµόδιες κες Σκαφιδάκη και 
Μπαντελή αντιστοίχως) ενώ για πιο εξειδικευµένα ερωτήµατα για την αγορά του Λιβάνου η 
επικοινωνία συνίσταται να γίνεται απευθείας µε το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βηρυτού (προϊσταµένη κα 
Τασάκου, τηλ. +961 4521700 117, ηλ. δ/νση: ecocom-beirut@mfa.gr). 

 
 

 
 

 
 Ο ∆ιευθυντής 

 
 

   Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης 
 

         Σύµβουλος ΟΕΥ Α' 
 
 
 
 
Συν.: σελ. 1 
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
BUSINESS DELEGATION 

BEIRUT 19/9/2017 
 

Παρακαλούµε συµπληρώστε ηλεκτρονικά και επιστρέψτε 
την παρούσα φόρµα έως και την 23η Ιουνίου 2017 στο e-mail: b08@mfa.gr 

 
COMPANY PROFILE 

NAME OF COMPANY: 
 
 
Tel.: 
Fax: 

 
e-mail: 
web site : 
 
Company Activities (products, services etc): 
 
 

 
Representative’s Name & Position: 
  
 

 
Is the company already present in Lebanon? 
Specify activity: 
 
 
 
Specify your field of interest 

Investments: 

Exports (specify products): 

Services: 

Other: 

 
Pin-point preferred Business Contacts 
I would like to meet… 
 
 
 
 
 




