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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β8 ∆ιεύθυνση
Επιχειρηµατικής. Ανάπτυξης
Τηλ.:
E-mail:
FAX:

Αθήνα, 12 Απριλίου 2016
Α.Π. 17362

210 3682760 - 2764
sbb@mfa.gr
210 3682771

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών
ΚΟΙΝ.: Πρεσβεία Ναϊρόµπι
Ε.∆.:

- ∆ιπλωµατικό Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ κ. ∆. Μάρδα
- Γραφείο Γ. Γ. ∆ΟΣ & ΑΣ
- Γραφείο κ. Β΄ Γενικού ∆ιευθυντού
- Β5 ∆ιεύθυνση

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατική Αποστολή στην Κένυα υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. ∆.
Μάρδα, στο πλαίσιο της συµµετοχής του στη ∆ιάσκεψη UNCTAD XIV
(Ναϊρόµπι, 17-20/7/2016).
Στο πλαίσιο ανάπτυξης των διµερών οικονοµικών σχέσεων της χώρας µας και της
ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ.
∆ηµήτρης Μάρδας, µε την ευκαιρία της συµµετοχής του στην 14η Υπουργική ∆ιάσκεψη του
ΟΗΕ για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD XIV), θα ηγηθεί αντιπροσωπευτικής
Ελληνικής Επιχειρηµατικής Αποστολής στο Ναϊρόµπι. Η Αποστολή θα απαρτίζεται από τους
παρακάτω κλάδους της οικονοµίας που θα µπορούσαν να αποδειχτούν πρόσφοροι για επιτυχή
επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Κένυα (χωρίς όµως η συµµετοχή να περιορίζεται µόνο σε
αυτούς): Αγροτικά προϊόντα τροφίµων, Τουρισµός, Ενέργεια, Φάρµακα, Κατασκευές, ∆οµικά
Υλικά, Τεχνολογίες Πληροφορικής, Εκπαίδευση.
Προκειµένου οι ελληνικές επιχειρήσεις να συµµετάσχουν στο Συνέδριο UNCTAD και να
έχουν την ευκαιρία συνάντησης µε αντίστοιχες κενυατικές, καθώς και µε εταιρείες από τις άλλες
συµµετέχουσες χώρες, πρέπει προηγουµένως να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο
Συνέδριο, µε παράλληλη κοινοποίηση στην Β8 ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών. Η
εγγραφή
γίνεται
αδαπάνως
και
ηλεκτρονικά
στον
παρακάτω
σύνδεσµο:
http://unctad14.org/en/pages/participation.aspx
Σκοπός της UNCTAD είναι η προώθηση του εµπορίου, των επενδύσεων και της
ανάπτυξης στις αναπτυσσόµενες χώρες. Επισηµαίνουµε οτι στο πλαίσιο της UNCTAD
διοργανώνονται επίσης το Παγκόσµιο Επενδυτικό Συνέδριο (World Investment Forum) και το
Συνέδριο Εµπορευµάτων (Commodities Forum), που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον χιλιάδων
εταιρειών, δίνοντας έτσι την ευκαιρία για επιτόπου επιχειρηµατικές διασυνδέσεις και
διερεύνηση κοινών επιχειρηµατικών δράσεων και συνεργειών.
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Οι Έλληνες επιχειρηµατίες που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στην Επιχειρηµατική
Αποστολή, οφείλουν να συµπληρώσουν και αποστείλουν, µέχρι και 11/5/2016, στη Β8
∆ιεύθυνση (sbb@mfa.gr) τη συνηµµένη αίτηση. Εφιστούµε την προσοχή σε όσους δηλώσουν
συµµετοχή, ότι για την εύρυθµη διοργάνωση της Επιχειρηµατικής Αποστολής, αλλά και προς
αποφυγή δηµιουργίας αρνητικής εικόνας της χώρας µας στο εξωτερικό, θα πρέπει να
αποφεύγονται οι αναίτιες και τελευταίας στιγµής (εντός 15 ηµερών πριν την εκδήλωση)
ακυρώσεις συµµετοχής.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Η ∆ιευθύντρια

Σοφία Τσαµίχα
Γεν. Σύµβουλος ΟΕΥ Β'
Σύν. Συνηµ. Σελ.: 1 (µία)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β8 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τηλ.: 210. 368 2760, 2764 E-mail: sbb@mfa.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
BUSINESS DELEGATION
ΚΕΝΥΑ, Ναϊρόµπι, 17-20/7/2016
Παρακαλούµε συµπληρώστε ηλεκτρονικά και επιστρέψτε
την παρούσα φόρµα στο e-mail: sbb@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 Kenya?
Specify activity:

Specify your field of interest
Investments:
Exports (specify products):
Services:
Other:
Pin-point preferred Business Contacts
I would like to meet…

