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Νέοι ορίζοντες 

για Οικονομικές, Τουριστικές και Εμπορικές Σχέσεις 

Ελλάδας-Αζερμπαϊτζάν 

  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ 

ΜΠΑΚΟΥ, 5 – 7 Μαρτίου  

 Το Ελληνο Αζέρικο Οικονομικό και Εμπορικό Επιμελητήριο στο πλαίσιο του προγράμματος 
δράσης του και με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, 

διοργανώνει Επιχειρηματική Αποστολή στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, το Μπακού, στις 5 με 

7 Μαρτίου 2013. 

Κύριοι σκοποί του Επιμελητηρίου Ελλάδος – Αζερμπαϊτζάν είναι η συνεισφορά του στην ανάπτυξη 

των εμπορικών διακρατικών συναλλαγών μεταξύ εταιρειών και η παροχή συμβουλών προς της 

ελληνικές επιχειρήσεις και εταιρείες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην χώρα του 

Αζερμπαϊτζάν και αντίστροφα. 

Στόχος της Επιχειρηματικής Αποστολής είναι να φέρει σε επαφή τις ελληνικές επιχειρήσεις με τις 

επιχειρήσεις του Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με τον κλάδο ενδιαφέροντος, μέσα από ένα ατομικό 

πρόγραμμα συναντήσεων. Με την συνεργασία του Κρατικού Οργανισμού Az Promo 

(http://www.azpromo.az) και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής 

Πρεσβείας στο Μπακού, κάθε συμμετέχουσα ελληνική επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα:  

• Να προβληθεί στην αγορά του Αζερμπαϊτζάν  

• Να πραγματοποιήσει σημαντικές επαφές με τις επιχειρήσεις του Αζερμπαϊτζάν  

• Να προβάλει τις επενδυτικές ευκαιρίες και δυνατότητες στην Ελλάδα 

• Να διερευνήσει και να αξιοποιήσει τη δυνατότητα συνεργασίας με εισαγωγικές 

επιχειρήσεις του Αζερμπαϊτζάν 

• Να προβάλει ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες 

• Να προσκαλέσει επενδυτές στην Ελλάδα από το Αζερμπαϊτζάν 

 

 

 

http://www.azpromo.az/


 
 
 

ΕΛΛΗΝΟ ΑΖΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 54, 11528, Αθήνα 
www.greekazerchamber.eu,  info@greekazerchamber.eu Τ:(+30)2107249185 Φ:(+30)2107249182 

 
2 

 

 

Η Επιχειρηματική Αποστολή θα καλύπτει όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους και, ως εκ 

τούτου, καλεί τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν με στόχο να ενημερωθούν για τον ανταγωνισμό 

και τις συνθήκες της αγοράς, να διαπραγματευτούν και να δημιουργήσουν συνθήκες 

συνεργασίας στην ταχύτατα εξελισσόμενη αγορά του Αζερμπαϊτζάν. Αναφέρονται ενδεικτικά οι 

επιχειρηματικοί κλάδοι που θα καλύπτονται από την Επιχειρηματική Αποστολή: 

o Πετρέλαια / Αέρια  

o Υγεία  

o Βιομηχανία  

o Κατασκευή – Οικοδομή  

o Εμπόριο  

o Υπηρεσίες  

o Ναυτιλία 

o Εστίαση  

o Τρόφιμα / Ποτά  

o Ενέργεια  

o Γεωργία / Αλιεία / Κτηνοτροφία / Βιοτεχνολογία 

o Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες / Αυτοματισμοί 

o Περιβάλλον 

o Εκπαίδευση 

o Μεταφορές  

o Τουρισμός 

o Μέσα Ενημέρωσης  

Το πρόγραμμα της Επιχειρηματικής Αποστολής περιλαμβάνει προσκεκλημένες ομιλίες, 

παρουσιάσεις εταιριών και υπηρεσιών καθώς και παρουσιάσεις προϊόντων.   

 

Προσκλήθηκαν επίσημα: 

 Υφυπουργός Υπουργείου Εξωτερικών, Κος Κούρκουλας ∆ημήτριος (Σε αναμονή απάντησης) 
 Υφυπουργός Ανάπτυξης Κος Νότης Μυταράκης (Σε αναμονή απάντησης) 
 Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εξωτερικών Κος Παναγιώτης  Μίχαλος (Σε αναμονή απάντησης) 
 Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Τουρισμού Κος Αναστάσιος Λιάσκος (Σε αναμονή απάντησης)  

 

 

 



 
 
 

 

 Πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής, παρεχόμενες υπηρεσίας και διευκρινιστικές 

οδηγίες θα βρείτε στο Πρόγραμμα της Επιχειρηματικής Αποστολής.  

 

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Επιχειρηματική Αποστολή, 

 το Επενδυτικό Συνέδριο και την υποβολή προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι σύνεδροι / εκθέτες 

καλούνται να επικοινωνήσουν με το Ελληνο Αζέρικο Επιμελητήριο καθώς και στις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις  

 

info@nomos-travel.gr και info@greekazerchamber.eu.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

                                                                                     

Let’s Work Together! 
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