Επιχειρηματική Συνάντηση Τυνησίας - Ελλάδας
Η Επιχειρηματική Συνάντηση Ελλήνων και Τυνήσιων επιχειρηματιών στην Ελλάδα
αποτελεί την πρώτη του είδους της και είναι, συνεπώς, υψίστης σημασίας. Έρχεται
σε μία εποχή κατά την οποία και οι δύο χώρες αγωνίζονται για οικονομική
ανάπτυξη και αποσκοπούν σε άμεσες ξένες επενδύσεις. Η εκδήλωση θα προσφέρει
την ευκαιρία διερεύνησης των δυνατοτήτων της Τυνησίας, ως πύλη προς την
Αφρική, αναφορικά με την γεωπολιτική της θέση, την εγγύτητά της με την Ευρώπη,
καθώς και το εργασιακό της περιβάλλον και τους εξελιγμένους επενδυτικούς
κανονισμούς. Η Συνάντηση θα προβάλει το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για
το οποίο η Τυνησία είναι περήφανη, τις ολοκληρωμένες υποδομές, τον πλούτο των
φυσικών πόρων και τέλος το ανεπτυγμένο πολιτισμικό περιβάλλον και το καλό
βιοτικό επίπεδο. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες έχουν συμβάλει στην μεγάλη
παρουσία διεθνών επιχειρήσεων στη χώρα, η οποία συνεχίζει να προσελκύει
άμεσες ξένες επενδύσεις.
Το εγχείρημα θα αποτελέσει την βάση για την ενίσχυση των υφισταμένων φιλικών
και επιχειρηματικών σχέσεων Τυνησίας – Ελλάδας. Θα συμβάλει, δε, στην ιστορική
συνέχεια που απολαμβάνουν οι δύο χώρες διαχρονικά.
Ημερομηνία:
14 Φεβρουαρίου 2019
Τόπος διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών
Τυνησιακή και Ελληνική Συμμετοχή:
Επικεφαλής της τυνησιακής αποστολής θα είναι ο κ. Hatem Al Firjani, Υφυπουργός,
Υπεύθυνος Οικονομικής Διπλωματίας, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τυνησίας,
συνοδεία υψηλά ιστάμενων αξιωματούχων από την Υπηρεσία Προώθησης Ξένων
Επενδύσεων (FIPA), την Τυνησιακή Ένωση Βιομηχανίας, Εμπορίου και Χειροτεχνίας
(UTICA) και την Αρχή Προώθησης Εξαγωγών της Τυνησίας. Από την ελληνική
πλευρά, αναμένονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επιφανείς επιχειρηματίες και
όσοι έχουν ενδιαφέρον για την αγορά της Τυνησίας.
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Σημεία Ενδιαφέροντος:
• Προβολή του τυνησιακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, επενδυτικής
νομοθεσίας και ευκαιριών
• Δυνατότητες τυνησιακών βιομηχανιών και υπηρεσιών
• Η εμπειρία των ελληνικών εταιριών που επιχειρούν στην Τυνησία

Εκδόσεις:
Ειδικό Τεύχος του Members’ Activities Newsletter (MAN) με αφιέρωμα στις σχέσεις
Τυνησίας – Ελλάδας.

Προσωρινό Πρόγραμμα:
Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019
15:30 Καλωσόρισμα καλεσμένων και εγγραφές
16:00 Εναρκτήριες ομιλίες
16:15 Παρουσίαση των δυνατοτήτων της Τυνησίας, του επιχειρηματικού της
περιβάλλοντος, των επενδυτικών ευκαιριών και κινήτρων
17:30 Ερωταποκρίσεις και ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών
18:00 Παράθεση Δεξίωσης Cocktail με τη συμμετοχή των Αράβων Πρεσβευτών
στην Ελλάδα και Ελλήνων κρατικών αξιωματούχων και επιχειρηματιών,
συνοδεία ζωντανής μουσικής από την γνωστή Τυνήσια ερμηνεύτρια, Lamia
Bedioui
19:30 Ολοκλήρωση εργασιών της Επιχειρηματικής Συνάντησης Τυνησίας - Ελλάδας
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