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ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Τυνησία: Forum Sfax Vision 2020 (Σφαξ, 24-27/9/2012)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σφαξ σε συνεργασία με την 
Iδιωτική  Eταιρία  Συμβούλων  Mediterranean Business Consulting International 
(www  .  mbci  -  tunisie  .  com  ) και με την υποστήριξη της εδώ αντιπροσωπείας της Ε.Ε. και 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων διοργανώνει το εν θέματι φόρουμ στην πόλη 
Σφαξ από 24-26/9/2012. 

Στο Φόρουμ θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, η συνεργασία Μάλτας-Τυνησίας-
Λιβύης, οι ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών, η διοργάνωση διεθνών αθλητικών 
συναντήσεων, οι επενδύσεις στη βιοτεχνολογία, την καλλιέργεια τόνου, τις υπηρεσίες 
υγείας,  και  η  προσέλκυση  επενδύσεων  από  το  εξωτερικό.  Σύμφωνα  με  τους 
διοργανωτές, στο Φόρουμ θα παραστούν επιχειρηματίες, ειδικοί στη βιοτεχνολογία, τη 
χημεία,  τις  υπηρεσίες  υγείας  και  εκπρόσωποι  διεθνών  οργανισμών.  Στους  ομιλητές 
περιλαμβάνονται  εκπρόσωποι  της  εδώ  αντιπροσωπείας  της  Ε.Ε.,  της  Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 
Προσωρινός  κατάλογος  των  ομιλητών  και  των  συμμετεχόντων  στο  φόρουμ  έχει 
δημοσιευτεί  στη  διεύθυνση  http://www.sfaxvision2020.com/fr/intervenants.php.  Το 
πρόγραμμα  του  Φόρουμ  έχει  αναρτηθεί  στον  ιστότοπο: 
http://www.sfaxvision2020.com/fr/program.php. 

Το  κόστος  συμμετοχής  ανέρχεται  σε  τουλάχιστον  500 τυνησιακά  δηνάρια  - 
TND όπου  ένα  ευρώ  αντιστοιχεί  σε  περίπου  1,99  TND 
(http://www.sfaxvision2020.com/fr/inscription.php, κόστος για ενοικίαση περιπτέρου: 
http://www.sfaxvision2020.com/fr/exposition.php). Όσον αφορά τα κόστη διαμονής, η 
διανυκτέρευση  αρχίζει  από  70  TND σε  ξενοδοχείο  τριών  αστέρων 
(πληροφορίες:www.sfaxvision2020.com/fr/hebergement.php).  Στο  πλαίσιο  του 
Φόρουμ θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις σχετικές με τη βιομηχανία τροφίμων, τις 
επενδύσεις στην υφαντουργία, τη μηχανική, τη βιομηχανία πλαστικών, την ενέργεια, 
την  αυτοκινητοβιομηχανία,  την  εκμετάλλευση  των  φυσικών  πόρων  (φωσφάτα, 
πετρέλαιο,  κ.τλ.),  τις  επικοινωνίες  και  τα  πολυμέσα,  τις  νέες  τεχνολογίες,  τη 
βιοτεχνολογία, τις ιχθυοκαλλιέργειες, την κατασκευή εμπορικών κέντρων, τα δίκτυα 
διανομής,  το  συνεδριακό  τουρισμό,  τη  δημιουργία  πολυσινεμά,  την  ανάπτυξη 
βιομηχανικών ζωνών και λιμένων, τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, 
τον αθλητισμό και την αναψυχή.

Οι  εταιρείες  που  ενδιαφέρονται  να  συμμετάσχουν  στο  εν  θέματι  Φόρουμ 
μπορούν να επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές για περαιτέρω πληροφορίες. 
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Υπεύθυνη επικοινωνίας κα IKRAM RIAHI 
Tηλ  : + 216 26 662 492 / + 216 29 412 260
E-mail: forum-sfax2020@mbci-tunisie.com
Web site: www.sfaxvision2020.com

            
Η Προϊσταμένη

Ειρήνη Καμά
Γραμματέας Ο.Ε.Υ. B΄

___________________________________________________________________________
Σελίδα 2 από 4

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ


	sfaxvision2020.com
	Sfax Vision 2012




