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Ετήσιο Ιρακινό-Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων 

Αθήνα, 21-22 Απριλίου 2016 
 
Υπό την αιγίδα 
 

 
 

 
 
Εταίροι και Κύριοι Χορηγοί  
 
 
 
 
Ένωση Εμπορικών Επιμελητηρίων του Ιράκ                 Εμπορικό Επιμελητήριο της Βαγδάτης 
 
 
Γενική επισκόπηση 

Το 1ο “Ετήσιο Ιρακινό Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων” θα 
πραγματοποιηθεί στις 21-22 Απριλίου 2016, στην Αθήνα, έχοντας ως θέμα: “Ιράκ και Ευρώπη: 
Συνεργασία και Ανάπτυξη’’.  

Το εν λόγω Φόρουμ πραγματοποιείται σε μία περίοδο κατά την οποία γινόμαστε μάρτυρες μιας 
ευρύτερης συνεργασίας και συνένωσης προσπαθειών ανάμεσα στον ιρακινό ιδιωτικό τομέα και  
τους λειτουργούς της Κυβέρνησης, προκειμένου να αναζωογονηθεί η οικονομία  και να 
εκσυγχρονισθεί  η υποδομή του Ιράκ και προκειμένου να αποκτηθεί καινούργια τεχνογνωσία, 
ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για τους νέους του Ιράκ. 

Tο Φόρουμ δίνει έμφαση στο διεθνές ανερχόμενο κύρος του Ιράκ ενδυναμώνοντας τις 
εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους καθώς και να ενισχύσει τη 
δημιουργία νέων συνεργασιών ανάμεσα στις ιρακινές εταιρείες και τις αντίστοιχες ελληνικές 
και ευρωπαϊκές. Το εν λόγω Φόρουμ θα πραγματοποιείται ετησίως, σε διαδοχική βάση, σε 
Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. 

Η Αθήνα έχει επιλεγεί ως η πρώτη για την φιλοξενία της εκδήλωσης, εξαιτίας της γεωπολιτικής 
της εγγύτητας με τη Βαγδάτη και τις άριστες σχέσεις των οποίων χαίρουν η Αθήνα και το Ιράκ. 
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Διάρκεια: Πέμπτη 21 & Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 
 
Χώρος Διεξαγωγής Εκδήλωσης: Divani Caravel Hotel, Αθήνα http://divanicaravelhotel.com/ 
 
Γλώσσες Εργασίας: Αγγλικά, Αραβικά και Ελληνικά (με ταυτόχρονη διερμηνεία) 
 
Τομείς του Φόρουμ και θέματα προς συζήτηση 

 Επενδυτικές Ευκαιρίες του Ιράκ και Επιχειρηματικό Περιβάλλον (ιρακινή συνεδρία) 

 Βιομηχανία Πετρελαίου και Ανανεώσιμης Ενέργειας στο Ιράκ (κοινή συνεδρία) 

 Κατασκευαστικά Έργα και Έργα Υποδομών στο Ιράκ(κοινή συνεδρία) 

 Μεταφορά τεχνολογίας και Επαγγελματική Εκπαίδευση (κοινή συνεδρία) 

 Κατασκευές, Ενέργεια και Βιομηχανία Επεξεργασίας Τροφίμων στην Ελλάδα (ελληνική 
συνεδρία) 

 
Συμμετέχοντες 

Υπουργοί, Κυβερνητικοί Αξιωματούχοι και Ιρακινοί επιχειρηματίες, με παρόμοια εκπροσώπηση 
από την ελληνική πλευρά, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις-μέλη των Μεικτών Αραβο-
Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων.  
 
Συναντήσεις Β2Β 

Οι συναντήσεις Β2Β θα πραγματοποιηθούν σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, και όχι 
μόνο σε αυτούς για τους οποίους θα παρουσιαστούν στις συνεδρίες. Μια ενδεικτική αλλά όχι 
εξαντλητική λίστα των τομέων είναι η εξής: 
 

 Μηχανική, Κατασκευές, Δομικά Υλικά 

 Βιομηχανία και Υπηρεσίες Πετρελαίου  

 Ενέργεια, Ηλεκτρικά Προϊόντα 

 Γεωργία, Βιομηχανία Επεξεργασίας Τροφίμων 

 Φαρμακευτικά Προϊόντα, Καλλυντικά 

 Κτηματομεσιτικά, Τουρισμός 

 Ναυτιλιακά, Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία της Πληροφορίας 

 Συστήματα και Προϊόντα Ασφαλείας 

 Ύφασμα, Ρουχισμός, Κοσμήματα, Αξεσουάρ 
 
Εκδόσεις του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, επί τη ευκαιρία της εκδήλωσης  

 Έντυπο του Φόρουμ, με τα προφίλ των χορηγών και των ομιλητών 

 Ειδική Έκδοση του «Ενημερωτικού Δελτίου των Δραστηριοτήτων των Μελών» 

 «Ελλάδα - Μεσοποταμία: Σύγκλιση στην Ιστορία» 
  

http://divanicaravelhotel.com/
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Με την υποστήριξη  

 
 
 

 

Αραβο-Ευρωπαϊκά Επιμελητήρια 
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SPONSORS 

 

 

 

Gold Sponsor:   

 

 

 

Silver Sponsor:  

 

 

 

Supporting Sponsor:  

 

 

 

Media Sponsor:  

 

 

 

Online Media Sponsor:  

 

 

 

Desk services & Logistics Support: 

 

 

 

 

 
Διοργάνωση: Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Αραβο-Ελληνικό 
Επιμελητήριο: 

Τηλέφωνο: +30 210 6711 210, +30 210 6726 882 │ Fax: +30 210 6746 577 
e-mail:  chamber@arabgreekchamber.gr│Website: www.arabhellenicchamber.gr 
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