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Σε συνέχεια των προσπαθειών του για περαιτέρω προώθηση των ελληνικών 
επιχειρήσεων, το Αραβο-Ελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου και Αναπτύξεως 
προγραµµατίζει επιχειρηµατική αποστολή σε δύο από τις σηµαντικότερες αγορές της 
Μέσης Ανατολής: 

στην Αίγυπτο για επιχειρηµατικές συναντήσεις Β2Β στο Επιµελητήριο 
Εµπορίου του Καΐρου και 

στην Σαουδική Αραβία για επιχειρηµατικές συναντήσεις Β2Β στο 
Επιµελητήριο Εµπορίου και Βιοµηχανίας της Τζέντα & 

για συµµετοχή στην ∆ιεθνή Έκθεση The Big 5 Saudi µε Catalogue Show 

5-10 Μαρτίου 2016. 

Κατά τις συναντήσεις Β2Β στα δύο Επιµελητήρια, οι Έλληνες επιχειρηµατίες θα 
έχουν την δυνατότητα να έλθουν σε επαφή µε Άραβες οµολόγους τους σε όλους τους 
επιχειρηµατικούς τοµείς. 

Η συµµετοχή στην Έκθεση The Big 5 Saudi µε Catalogue Show θα αποτελέσει 
µία πολύ καλή ευκαιρία προώθησης µελών και µη µελών του Αραβο-Ελληνικού 
Επιµελητηρίου, τα οποία ανήκουν στους τοµείς της ενέργειας, των κατασκευών, των 
εργολαβιών, της µηχανικής και των δοµικών υλικών. 

Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν σύντοµα. 

 



 

            
       

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Στην Ελληνική Επιχειρηματική Αποστολή στην Αίγυπτο (Κάιρο) και τη 
Σαουδική Αραβία (Τζέντα) από 05 έως 10 Μαρτίου 2016 

 

Επωνυμία Συμμετέχοντα (Επιχείρηση/Ιδιώτης): 

(Ελληνικά)................................................................................................................................... 

(Αγγλικά)..................................................................................................................................... 

Πλήρης Διεύθυνση: …............................................................................................................... 

…….................................... ΑΦΜ:.......................................... ΔΟΥ :........................................ 

Τηλ.: ................................................................... ΦΑΞ: ............................................................ 
Ε-mail: ........................................................…… www :........................................................... 

 

Δραστηριότητα Συμμετέχοντα (Επιχείρηση/Ιδιώτης) (όπως θα καταχωρηθεί στο φυλλάδιο):   

(Ελληνικά):................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………….. 

(Αγγλικά):................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….. 

Ονοματεπώνυμο & Θέση Εργασίας Εκπροσώπου Επιχείρησης/Ιδιώτη  

1. .................................................................................................……………………….……..... 

Κινητό:…………………………………Γλώσσα επικοινωνίας ………..…….…………………. 

2. ……............................................................... ……………………………………..…………… 

Κινητό:…………………………….......Γλώσσα επικοινωνίας …………..…..………………. 
 
Επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις στους ακόλουθους τομείς: (Ακριβής περιγραφή)
  

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

□ Μέλος ΑΕΕΕΑ    □ Μη Μέλος ΑΕΕΕΑ 
 
 
 
 
 

Υπογραφή & Σφραγίδα 
Παρακαλώ απαντήστε στο Fax.210-6746 577 ή  e-mail:chamber@arabgreekchamber.gr  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ      

 
 
Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
α)  Η συμμετοχή σε επιχειρηματική αποστολή γίνεται με την υποβολή του εντύπου ΔΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου) στα προβλεπόμενα από το Αραβο-
Ελληνικό Επιμελητήριο χρονικά όρια και ισχύει μόνο με την καταβολή ολόκληρου του 
ποσού συμμετοχής. 
 
β)  Ο συμμετέχων θα πρέπει να διαθέσει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στο έντυπο 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειαστεί και του 
ζητηθεί  για την καλύτερη οργάνωση των επαφών του. 
Την ευθύνη για την πιστότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην Δήλωση Συμμετοχής φέρει 
ο συμμετέχων και μόνο. 
Το κόστος συμμετοχής ορίζεται από το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο και καταβάλλεται από 
τον συμμετέχοντα εφάπαξ, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2016. 
 
Β. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ  
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του συμμετέχοντα όταν  
δεν έχει καταβάλει το συνολικό κόστος συμμετοχής εμπρόθεσμα. 
 
Γ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α.Ε.Ε.Ε.Α. 
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της αποστολής, εφόσον είτε 
συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι  κατά την κρίση του ΑΕΕΕΑ, είτε, σε ειδικές περιπτώσεις, δεν 
εξυπηρετείται σε ικανοποιητικό επίπεδο η ελληνική παρουσία στην χώρα προορισμού (δεν έχει 
συμβεί ποτέ στο παρελθόν). Στην περίπτωση αυτή, αφενός το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο 
υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα όλους τους συμμετέχοντες και να τους επιστρέψει 
ολόκληρο το ποσό που έχουν ήδη καταβάλει, αφετέρου οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμία 
απαίτηση από το ΑΕΕΕΑ. 
 
Δ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ  
Η ακύρωση της συμμετοχής από την επιχείρηση γίνεται εγγράφως και 
1.  30-24 ημερολογιακές ημέρες πριν την αναχώρηση της αποστολής η επιχείρηση χάνει το 
δικαίωμα της διεκδίκησης του 50%  του πακέτου συμμετοχής. 
2.   και 24 ημέρες πριν την διοργάνωση της αποστολής η επιχείρηση χάνει εξολοκλήρου το 
δικαίωμα διεκδίκησης του πακέτου συμμετοχής.   

 
 
Ε. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Με την υπογραφή της Δήλωσης Συμμετοχής, ο συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον 
παρόντα κανονισμό. 
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Ελληνική Επιχειρηματική Αποστολή στην Αίγυπτο (Κάιρο) και τη 

Σαουδική Αραβία (Τζέντα) από 05 έως 10 Μαρτίου 2016 
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2016 

Αριθ. Πρωτ: 26/ /ΓΓ/ΒΦ/βφ 
Αγαπητοί επιχειρηματίες, Κυρίες & Κύριοι,  
 

Το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως θέλοντας να ενισχύσει την 
εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων προς τις αραβικές χώρες, διοργανώνει ελληνική 
Επιχειρηματική Αποστολή από 05 έως 10/03/2016, στις πόλεις Κάιρο της Αιγύπτου και 
Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, σε συνεργασία με τις Ενώσεις Επιμελητηρίων, τα τοπικά 
Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια και τις ελληνικές Πρεσβείες στις προαναφερόμενες 
χώρες. 
Δρομολόγια:  

Ημερομηνία Από Προς Egypt  Air Αναχώρηση Άφιξη 
Σάββατο 05/03/16 Αθήνα Κάιρο MS 748 16:00 17:50 
Κυριακή 06/03/16 Κάιρο Τζέντα MS 643 20:20 23:30 
Πέμπτη 10/03/16 Τζέντα Κάιρο MS 646 08:00 09:10 
Πέμπτη 10/03/16 Κάιρο Αθήνα MS 747 10:30 12:30 

Κόστος συμμετοχής κατ’ άτομο:  
          ΜΕΛΗ       ΜΗ ΜΕΛΗ 
Διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο      1.915,00€         2.215,00€ 
Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο      1.580,00€         1.880,00€ 
 
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο, παράλληλα με την αποστολή στη Τζέντα, σε συντονισμό 
και συνεργασία με την Enterprise Greece, θα λάβει μέρος, με δικό του περίπτερο, στην 
Διεθνή Έκθεση The Big 5 Saudi, μία από τις μεγαλύτερες στο είδος της εκθέσεις στη Μέση 
Ανατολή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, 7-10 Μαρτίου 
2016. Πρόκειται για μία πολύ καλή ευκαιρία προώθησης των επιχειρήσεων που εντάσσονται 
στους τομείς των κατασκευών, των εργολαβιών, της μηχανικής και των δομικών υλικών 
(ιστοσελίδα έκθεσης : www.thebig5saudi.com).  
Σημειώνεται πως η παρουσία εκπροσώπου της επιχείρησης στην Έκθεση δεν είναι 
απαραίτητη. 
 
Για τα μέλη του Επιμελητηρίου που δεν θα συμμετάσχουν στην αποστολή αλλά 
ενδιαφέρονται να εκπροσωπηθούν αποκλειστικά μέσω του Α.Ε.Ε. στην έκθεση Big 5 Saudi, 
το Επιμελητήριό μας θα αναλάβει για λογαριασμό τους να διανείμει το έντυπο υλικό που θα 
πρέπει να αποσταλεί στα γραφεία μας συσκευασμένο σε μία (1) κούτα Α4, το αργότερο 
μέχρι την Πέμπτη 18/02/16. 
Το κόστος συμμετοχής στην περίπτωση αυτή είναι 450,00 € /επιχείρηση. 
 
Μετά το πέρας της Έκθεσης, το Α.Ε.Ε. θα αναλάβει να ενημερώσει τις συμπεριληφθείσες, 
στην έκθεση Big 5 Saudi, επιχειρήσεις για τυχόν ενδιαφέρον από επισκέπτες και εκθέτες.  
Στην περίπτωση που δεν είστε μέλος του Επιμελητηρίου μας, παρακαλείσθε όπως 
επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας, ώστε να σας γνωστοποιήσουμε πώς μπορείτε να 
λάβετε μέρος.   

Tel.: +30-210-6711210, +30-210-6726882, +30-210-6773428 • Fax.: +30-210-6746577 
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Το κόστος των ανωτέρω πακέτων καλύπτει: 
1. Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση, συμπεριλαμβανομένων φόρων). 
2. Διαμονή μιας (1) διανυκτέρευσης με πρωινό (συμπεριλαμβανομένων φόρων) σε 

ξενοδοχείο  5* στο Κάιρο και διαμονή τεσσάρων (4) διανυκτερεύσεων με πρωινό 
(συμπεριλαμβανομένων φόρων) σε ξενοδοχείο 5* στη Τζέντα (πολύ κοντά στον 
εκθεσιακό χώρο). 

3. Μετακινήσεις με πολυτελές πούλμαν από και προς το αεροδρόμιο, καθ’ όλη τη 
διάρκεια των συναντήσεων της αποστολής καθώς επίσης και στον εκθεσιακό χώρο 
της Big 5 Saudi. 

4. Ταξιδιωτική ασφάλεια.    
5. Γραμματειακή υποστήριξη από το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο. 
6. Οργάνωση προκαθορισμένων συναντήσεων (B2B) με ομολόγους σας επιχειρηματίες 

στα Επιμελητήρια του Καίρου και της Τζέντα.  
7. Διευκρινήσεις για VISA:  

- Διαβατήριο νέου τύπου με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών από την ημερομηνία εισόδου 
στην χώρα. Μαζί με το διαβατήριο θα χρειαστούμε & 1 φωτοτυπία αυτού 
σκαναρισμένη. 

- Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου νέου τύπου έγχρωμες σε λευκό φόντο, διαστάσεων  
3,5 x 4,5 cm. 

- Επιστολή από την εταιρεία που εργάζεται στην Ελλάδα στα αγγλικά και να 
απευθύνεται στην Πρεσβεία και να ζητά την έκδοση visa για τον υπάλληλό της, να 
αναφέρεται το επάγγελμά του και ο λόγος που ταξιδεύει στη Σαουδική Αραβία, το 
οποίο γράμμα μετά πρέπει να σφραγιστεί από το Ε.Β.Ε.Α.  

 
Για τη καλύτερη οργάνωση της αποστολής και των Β2Β συναντήσεών σας με 
ενδιαφερόμενους ομολόγους επιχειρηματίες στις δύο πόλεις που θα επισκεφθούμε και λόγω 
της χρονοβόρας διαδικασίας για την έκδοση VISA για την Σαουδική Αραβία, παρακαλούμε 
θερμά όπως μας στείλετε, οι ενδιαφερόμενοι, το συντομότερο δυνατό τη δήλωση 
συμμετοχής συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και 
παράλληλα εξοφλήσετε το κόστος του πακέτου συμμετοχής, το αργότερο μέχρι την 
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016. 
 
Αρμόδιες για επικοινωνία ως ακολούθως: κ.κ. Άννα Σακούρ (εσωτ. 103) για τα θέματα 
συμμετοχής στην αποστολή και Κατερίνα Μιχαήλ, (εσωτ. 101), για το υλικό και τις 
καταχωρήσεις στο έντυπο της αποστολής. Τηλ.:210 6711210/6726882/ Fax:210-6746577/ 
κεντρικό email: chamber@arabgreekchamber.gr 
 
Αναμένοντας τη θετική ανταπόκρισή σας και προσβλέποντας σε μια ακόμη επιτυχημένη 
επιχειρηματική αποστολή του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, παραμένουμε στη διάθεσή 
σας για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες.     

 
      Με φιλικούς χαιρετισμούς,  

                                                                                 
    

   Rashad Mabger  
      Γενικός Γραμματέας 

Tel.: +30-210-6711210, +30-210-6726882, +30-210-6773428 • Fax.: +30-210-6746577 
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Προβολι μζςω καταχώρθςθσ ςτο φυλλάδιο τθσ Ελλθνικισ Επιχειρθματικισ 
Αποςτολισ ςτο Κάιρο τθσ Αιγφπτου και ςτθν Τηζντα τθσ Σαουδικισ Αραβίασ 

5-10 Μαρτίου 2016 
 
 

Εν όψει τθσ ωσ άνω αποςτολισ, πρόκειται να εκτυπϊςουμε φυλλάδιο (διαςτάςεων 24 εκ. 
πλάτοσ x 16,5 εκ. φψοσ) ςτο οποίο κα μπορείτε να προβλθκείτε μζςω καταχϊρθςθσ.  
 

Το φυλλάδιο κα διανεμθκεί ςτισ πόλεισ που κα επιςκεφκεί θ αποςτολι, ςτουσ φορείσ, 
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ Άραβεσ Επιχειρθματίεσ, κακϊσ επίςθσ και κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςυμμετοχισ του Επιμελθτθρίου ςτθν Ζκκεςθ The Big 5 Saudi. 
 

Σε περίπτωςθ που ενδιαφζρεςτε, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 
 

Προδιαγραφζσ καταχϊρθςθσ: 
Format: pdf (κλειςτό – τα κείμενα outline) ι jpeg ι tiff, ςε υψθλι ανάλυςθ 300 dpi, CMYK 
 

Κόςτοσ Ζγχρωμθσ Καταχϊρθςθσ: (Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ) 
       Ευρώ 
Α.  Εξωτερικό οπιςκόφυλλο 
       (24 cm πλάτοσ x 16,5 cm φψοσ τελικό + 0,5 ξάκριςμα γφρω-γφρω)         €   900 
Β.  Εςωτερικό οπιςκόφυλλο 
      (24 cm πλάτοσ x 16,5 cm φψοσ τελικό + 0,5 ξάκριςμα γφρω-γφρω)         €   500 
Γ.  Εςωτερικό Εξώφυλλο  
       (24 cm πλάτοσ x 16,5 cm φψοσ τελικό + 0,5 ξάκριςμα γφρω-γφρω)         €   600 
Δ.  Σαλόνι (48 cm πλάτοσ x 16,5 cm φψοσ τελικό + 0,5 ξάκριςμα γφρω-γφρω)        €   350 
Ε.  Ολοςζλιδθ οριηόντια 
      (24 cm πλάτοσ x 16,5 cm φψοσ τελικό + 0,5 ξάκριςμα γφρω-γφρω)         €   250 

Η.  Λογότυπο ςε όλεσ τισ εςωτερικζσ ςελίδεσ με υλικό  (4,5 cm πλάτοσ x 0,8 cm φψοσ)  €   200 
H. Απλι καταχώρθςθ (ςτοιχεία επιχείρθςθσ)           €   100 
    (Για τθν απλι καταχώρθςθ ηθτιςτε μασ να ςασ αποςτείλουμε τθ ςχετικι φόρμα) 

 
Τρόποσ πλθρωμισ: Κατάκεςθ με τθν αιτιολογία ωσ ζκτακτθ ειςφορά για το Αραβο-
Ελλθνικό Επιμελθτιριο ςτον ακόλουκο λογαριαςμό:  
 

ΑLPHA 164.00.2002.000.588 
ΙΒΑΝ: GR8201401640164002002000588 

με τθν παράκλθςθ να μασ ςτείλετε το αποδεικτικό κατάκεςθσ ςτο φαξ.: 210-6746577. 

 
Για περαιτζρω πλθροφορίεσ, παρακαλώ επικοινωνιςτε με τθν αρμόδια:  

κα. Κατερίνα Μιχαιλ - Τθλ. 210-6711210/6726882 (Εςωτ. 101) /Φαξ.: 210-6746577 
 
 

Το φυλλάδιο θα εκτυπωθεί μόνον και εφόςον ςυγκεντρωθεί ο απαιτοφμενοσ 
αριθμόσ καταχωρήςεων. 


	Cir Announcement Trip Del Egypt-S.Arabia April 2016 GR.pdf
	Σάββατο 05/03/16
	Κυριακή 06/03/16
	Πέμπτη 10/03/16
	Πέμπτη 10/03/16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


