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Προς τα αξιότιμα Μέλη του Ελληνο – Ζαμπιανού Επιμελητηρίου 

 

Αθήνα 1η Σεπτεμβρίου 2015 

Αξιότιμα Μέλη, 

Το Επιμελητήριο διοργανώνει Επιχειρηματική Αποστολή στη ΖΑΜΠΙΑ - ΛΟΥΣΑΚΑ τον 

Οκτώβριο του 2015. Το Επιμελητήριο ανταποκρινόμενο στο αίτημα Ελληνικών 

Επιχειρήσεων να διερευνήσουν τις προοπτικές συνεργασίας και παρουσίας τους στην 

Χώρα, διοργανώνει τη συγκεκριμένη επιχειρηματική αποστολή στην Λουσάκα. Η αποστολή 

τελείται σε συνεργασία με το Zambia Development Agency και του UNZA (The University of 

Zambia). Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί εντός Οκτωβρίου 2015, η ημερομηνία της 

αποστολή θα οριστικοποιηθεί έως 15 Σεπτέμβρη 2015.  

Η Επιχειρηματική Αποστολή είναι κατά κύριο λόγο θεματική και θα αφορά κυρίως 

επιχειρήσεις του κλάδου των κατασκευών και του real estate. 

Το πρόγραμμα της Αποστολής θα αφορά στα ακόλουθα : 

 Συνάντηση στο Zambia Development Agency με τη γενική διευθύντρια του 
Οργανισμού. 

 Συνάντηση στο UNZA (The University of Zambia) με αντιπροσωπεία καθηγητών και 
διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου. 

 Συναντήσεις με τοπικούς επιχειρηματίες που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν 
κατασκευές βιομηχανικές, κτίρια γραφείων, κατοικίες, εμπορικά κέντρα, κ.λ.π. 

 Επισκέψεις σε βιομηχανίες στη βιομηχανική ζώνη της Λουσάκα. 

 Επισκέψεις σε εργοτάξια. 

 Επισκέψεις σε εμπορικά κέντρα και κτίρια γραφείων. 

 Συνάντηση με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για χρηματοδότηση κατασκευών. 
 

Σκοπός του ταξιδιού, για τα μέλη του, είναι : 

 Να αποκομίσουν μία καλή εικόνα της αγοράς της Ζάμπιας γενικότερα. 

 Να σχηματίσουν μία εικόνα ειδικότερα για τον κλάδο κατασκευών και real estate 
στη Ζάμπια. 

 Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για το ξεκίνημα εργασιών ελληνικών 
επιχειρήσεων στη Ζάμπια. 

 

Η Επιχειρηματική Αποστολή θα διαρκέσει 6 ημέρες, ενώ για όσους επιθυμούν θα 

μπορέσουν να επεκτείνουν τη παραμονή τους, εφόσον δηλωθεί εξαρχής. 
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Στα πλαίσια της κοινής λογικής γίνηκε προσπάθεια περιορισμού των εξόδων της 

αποστολής, έτσι το κόστος ανά άτομο ανέρχεται σε 3.000 ευρώ ανά άτομο και 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 

 Αεροπορικά εισιτήρια με Emirates. 

 Διαμονή σε ξενοδοχείο εντός αεροδρομίου στο Dubai κατά την αναχώρηση προς 
Ζάμπια. 

 Διαμονή με πρωινό σε 5* ξενοδοχείο σε κεντρικό σημείο της πόλης. 

 Κάλυψη κόστους μεταφορών από και προς το αεροδρόμιο. 

 Κάλυψη κόστους μεταφοράς για συναντήσεις και επισκέψεις εκτός Ξενοδοχείου. 

 Υποστήριξη σε μεταφραστή σε περίπτωση ανάγκης. 
 

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας, λόγω περιορισμένων διαθέσιμων θέσεων. 

 

Με εκτίμηση 

 

Λουκάς Δημήτρης 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου  
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