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  «Ιράκ και Ευρώπη: Εταίροι στην Ανάπτυξη» 

Υπό την αιγίδα: 

 

 

 

 

 

 

Εταίρος και Κύριος Χορηγός 

 

 

Γενική Επισκόπηση 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Αθήνα έχει επιλεχθεί ως η πόλη που θα φιλοξενήσει το «Ετήσιο 
Ιρακινο-Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων», με το Αραβο-Ελληνικό 
Επιμελητήριο ως τον διοργανωτή της εκδήλωσης και το Επιμελητήριο της Βαγδάτης ως τον 
Εταίρο και Κύριο Χορηγό. 

Η διεξαγωγή αυτού του Φόρουμ πραγματοποιείται σε μία εποχή που το Ιράκ παρουσιάζει 
αυξανόμενη σταθερότητα, επιδιώκοντας την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων του, τον 
εκσυγχρονισμό των υποδομών του και την αναβάθμιση της βιομηχανίας του σε όλους τους 
τομείς. Το γεγονός ότι το Ιράκ διαθέτει πλούτο φυσικών πόρων, απολαμβάνει μία μοναδική 
γεωγραφική θέση και θεωρείται ως μία από τις μεγαλύτερες χώρες εξαγωγής πετρελαίου με 
τεράστια αποθέματα, το καθιστά ως έναν από τους πιο ελκυστικούς επιχειρηματικούς και 
επενδυτικούς προορισμούς της Μέσης Ανατολής για τα επόμενα χρόνια. 

Το εν λόγω Φόρουμ αποτελεί μία πολύ καλή ευκαιρία για τους συμμετέχοντες από την Ευρώπη 
και την Ελλάδα να δικτυωθούν και να συναντηθούν με τους Ιρακινούς ομολόγους τους, με 
σκοπό να διερευνήσουν τρόπους συνεργασίας και να ολοκληρώσουν νέες επιχειρηματικές 
συμφωνίες.  

 
Τόπος διεξαγωγής: Divani Caravel Hotel, Αθήνα http://divanicaravelhotel.com/ 

 
Γλώσσες Εργασίας: Ελληνικά, Αραβικά και Αγγλικά (με ταυτόχρονη διερμηνεία) 
 

http://divanicaravelhotel.com/
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Τομείς και Θεματικές του Φόρουμ  

Το θέμα του φετινού φόρουμ είναι «Ιράκ & Ευρώπη: Εταίροι στην Ανάπτυξη». Τα θέματα που 
θα τεθούν προς συζήτηση και διαβούλευση κατά τη διάρκεια της εν λόγω εκδήλωσης από 
Ιρακινούς Ηγέτες και Διευθύνοντες Συμβούλους θα παρουσιάσουν τομείς-κλειδιά της ιρακινής 
οικονομίας και θα αποτελέσουν μια καλή ευκαιρία για δικτύωση και B2B συναντήσεις, ώστε να 
εξασφαλισθεί ένα θετικό αποτέλεσμα. Πιο συγκεκριμένα, οι ομιλητές θα εξερευνήσουν: 
 

• Επενδυτικές Ευκαιρίες στο Ιράκ   

• Τομείς Πετρελαίου, Αερίου και Βιώσιμης Ενέργειας στο Ιράκ  

• Δυνατότητες για Έργα Υποδομών στο Ιράκ   

 
Επίπεδο Συμμετοχής 

Υπουργοί, Κρατικοί Αξιωματούχοι και Ιρακινοί επιχειρηματίες με αντίστοιχη συμμετοχή από την 
Ελληνική πλευρά, με άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες-μέλη των Αραβο-Ευρωπαϊκών Μεικτών 
Επιμελητηρίων.    
 
B2B συναντήσεις 

Θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις B2B σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και δε θα 
περιοριστούν στους τομείς επί των οποίων θα γίνουν παρουσιάσεις και ομιλίες. Μία ενδεικτική 
και όχι εξαντλητική λίστα των τομέων είναι η ακόλουθη: 

Μηχανική, Κατασκευές, Δομικά Υλικά / Βιομηχανία Πετρελαίου & Υπηρεσίες / Ενέργεια, 
Ηλεκτρικά προϊόντα / Γεωργία, Βιομηχανία Επεξεργασίας Τροφίμων / Φαρμακευτικά προϊόντα, 
Καλλυντικά / Αγορά Ακινήτων, Τουρισμός / Ναυτιλία, Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα 
(Logistics) / Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία της Πληροφορίας / Προϊόντα & Συστήματα Ασφαλείας 
/ Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση, Κοσμήματα, Αξεσουάρ 

 

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα 

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017 

09:00 Εγγραφή και Καφές 
09:30 Επίσημη έναρξη & Βασικές Ομιλίες  
10:00 1η Συνεδρία 
11:15 Διάλειμμα για καφέ 
11:45 2η Συνεδρία  
13:00 3η Συνεδρία 
14:15 Ελαφρύ γεύμα/Σνακ 
 
15:00 – 17:30 Συναντήσεις B2B  
 

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017 

• Συνέχιση των B2B συναντήσεων, κατόπιν διοργάνωσης από τους συμμετέχοντες. 

• Επίσκεψη σε εργοστάσια και εγκαταστάσεις για ενδιαφερόμενους Ιρακινούς 
επιχειρηματίες, κατόπιν διοργάνωσης από το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο. 
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Υποστηρικτικοί Οργανισμοί: 

 

 

 

 

 

 

 

& Αραβο-Ευρωπαϊκά Μεικτά Επιμελητήρια 
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