
 

 

Ο ΣΕΒ, ο ΣΕΒΕ και το Enterprise Greece, με την υποστήριξη του Υπουργείου 
Εξωτερικών, του ΕΒΕΑ, του ΠΣΕ και του ΣΕΚ, διοργανώνουν επιχειρηματική 
αποστολή στο Μεξικό (πόλη του Μεξικού), τον Παναμά (πόλη του Παναμά) και 
τη Χιλή (Σαντιάγο), από 1 Απριλίου έως 6 Απριλίου 2020, με αναχώρηση την 
Δευτέρα 30 Μαρτίου και επιστροφή την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020. 
  
Την αποστολή θα συνοδεύσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κ. Μ. 
Βαρβιτσιώτης.  

Τα επιχειρηματικά φόρα και οι Β2Β συναντήσεις θα διοργανωθούν σε 
συνεργασία με τον Εθνικό Σύνδεσμο Εισαγωγέων και Εξαγωγέων του Μεξικού 
(ANIERM-Acociation National de Importadores y Exportadores de la Republica 
Mexicana), το Εμπορικό Επιμελητήριο Σαντιάγο 
(Cámara de Comercio de Santiago) και το Ελληνικό Προξενείο στον Παναμά. 

Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. 
  
Για την καλύτερη προετοιμασία της αποστολής και τον αποτελεσματικότερο 
συντονισμό των ενεργειών, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το 
ενδιαφέρον συμμετοχής της εταιρείας σας, συμπληρώνοντας έως την Δευτέρα 
3 Φεβρουάριου 2020, τη σχετική δήλωση εδώ. 
  

Για να διασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, πρέπει να καταβάλετε το ποσό που 

ακολουθεί, σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς του ΣΕΒ, με την 

αιτιολογία: «Επιχειρηματική Αποστολή σε Μεξικό, Παναμά και Χιλή». 

Παρακαλούμε να αναφέρεται η ακριβής επωνυμία της επιχείρησης, η πλήρης 

διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ.. 

  

Το κόστος συμμετοχής για κάθε εταιρεία είναι ως εξής: 

·       Μέλη ΣΕΒ, ΣΕΒΕ: 600€ για τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρίας. Για κάθε 

επιπλέον εκπρόσωπο το ποσό είναι 300€.  

·       Μη Μέλη ΣΕΒ, ΣΕΒΕ: 800€ για τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρίας. Για 

κάθε επιπλέον εκπρόσωπο το ποσό είναι 400€.   

  

Το ποσό αυτό καλύπτει: 

·       Τη διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων & των επιχειρηματικών φόρα σε 

Μεξικό, Παναμά και Χιλή. 

·       Τις μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια των δύο χωρών με ιδιωτικό 

λεωφορείο (για τις προτεινόμενες πτήσεις μόνο). 

·       Τις μεταφορές για τις προγραμματισμένες συναντήσεις. 

https://docs.google.com/forms/d/1UaUQsAJGTVsxrcwYaP7MiSVAZyqj4xY4vE9bwHCAIYc/edit?usp=sharing


Τα λοιπά κόστη μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από τους 

συμμετέχοντες. 

   

Σημείωση: Η προετοιμασία των Β2Β συναντήσεων θα ξεκινήσει για κάθε 

εταιρεία μετά τη καταβολή του ανωτέρω ποσού. Η λίστα των συναντήσεων θα 

οριστικοποιηθεί μετά την επιβεβαίωση των ελληνικών συμμετοχών και θα 

αποσταλεί στις εταιρείες πριν την αναχώρηση. Ο ΣΕΒ, ο ΣΕΒΕ και το Enterprise 

Greece, δεν μπορούν να διασφαλίσουν εκ των προτέρων συναντήσεις για τις 

ελληνικές εταιρίες. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής μέχρι και 1 μήνα 

πριν την αποστολή, το ποσό της συμμέτοχής δεν επιστρέφεται.  

  

ΔΙΑΜΟΝΗ 

  
• Σχετικά με τη διαμονή στο Μεξικό προτείνεται το ξενοδοχείο Le Meridien 

Mexico city (https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms/mexdm-le-
meridien-mexico-city/).  

Η ειδική γκρουπ τιμή διανυκτέρευσης από 30/3/2020 έως 2/4/2020 είναι: 

Classic Single suite 160€ 

Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και το πρωινό. 

• Σχετικά με τη διαμονή στον Παναμά, προτείνεται το ξενοδοχείο Global 
Hotel Panama (http://www.globalhotelpanama.com/).   

Η ειδική γκρουπ τιμή διανυκτέρευσης από 2/4/2020 έως 4/4/2020 είναι: 

Single City View King 100€ 

Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και το πρωινό. 
  

• Σχετικά με τη διαμονή στη Χιλή, προτείνεται το ξενοδοχείο Icon Hotel 
Chile (las condes) (https://iconchile.com/en/).  

Η ειδική γκρουπ τιμή διανυκτέρευσης από 4/4/2020 έως 7/4/2020 είναι: 

Deluxe king single/twin room 135€ 

Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και το πρωινό. 
  

  

Εφόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε σε κράτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε 

με την κ. Ευαγγελία Σαμοΐλη στο 211 1204308, 6932 588158, 

esamoili@norstar.gr. Εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στο δικό σας 

πρακτορείο.  
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

Προτείνονται οι ακόλουθες πτήσεις από Αθήνα και Θεσσαλονίκη: 

  

Ημερομηνία 
Αριθμός 

Πτήσης 
Δρομολόγιο 

Ώρα Αναχώρησης – 

Ώρα Άφιξης 

Δευτέρα 30.3.2020 
Αναχώρηση από 
Αθήνα 

LH 5915 Αθήνα – Φρανκφούρτη 08:15 – 10:15 

LH 498 Φρανκφούρτη - Μεξικό 13:30 – 17:30   

Δευτέρα 30.3.2020 
Αναχώρηση από 
Θεσσαλονίκη 

LH 5931 Θεσσαλονίκη – Μόναχο 08:00 – 09:10 

LH 103 Μόναχο – Φρανκφούρτη 11:00 – 12:00 

LH 498   Φρανκφούρτη – Μεξικό 13:30 – 17:30   

Πέμπτη 2.4.2020 CM 149 Μεξικό - Παναμάς 14:35 - 19:19 

Σάββατο 4.4.2020 CM 111 Παναμάς – Σαντιάγο 15:44 - 23:17 

Τρίτη 7.4.2020 
LA 8027  Σαντιάγο – Σάο Πάολο 11:35 -16:20 

LH 507 Σάο Πάολο – Φρανκφούρτη 18:15 - 10:50 (8.4.2020) 

Τετάρτη 8.4.2020 
Αναχώρηση για 
Αθήνα 

LH 1282 Φρανκφούρτη - Αθήνα 13:45 – 17:30   

Τετάρτη 8.4.2020 
Αναχώρηση για 
Θεσσαλονίκη 

LH 1288 Φρανκφούρτη - Θεσσαλονίκη 14:05 – 17:30   

  

Τιμή εισιτηρίου: Το πρακτορείο Norstar μας έχει ενημερώσει ότι η σημερινή 

τιμή είναι 1.895€ / άτομο για τις πτήσεις από Αθήνα και 1.890€/άτομο για τις 

πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται οι φόροι 

αεροδρομίου, οι οποίοι υπόκεινται σε τροποποίηση μέχρι τη στιγμή της 

έκδοσης των εισιτηρίων. Για την κράτηση των εισιτηρίων σας μέσω του 

πρακτορείου Norstar παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Ευαγγελία 

Σαμοΐλη. Εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στο δικό σας πρακτορείο. 

  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδό σας στις παραπάνω χώρες, είναι τα 

διαβατήρια να έχουν εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία έναρξης του ταξιδιού. 

Δεν απαιτείται βίζα και εμβολιασμός για καμία από τις τρεις χώρες. 

  

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν για τις τελικές σας 

κρατήσεις και μας αποστείλετε σύντομο προφίλ της εταιρείας σας στα αγγλικά.  

  



Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΣΕΒ (κα. Βίκυ 

Μακρυγιάννη: τηλ. 211 500 6121, email. vmakrigianni@sev.org.gr) και τον 

ΣΕΒΕ (κα. Νατάσα Γιαλόγλου: τηλ. 2310 535333, email. ny@seve.gr).  

  

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕΒ 

•       ALPHA BANK 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 120-00-2002-008680. 

IBAN GR14  0140  1200  1200  0200  2008   680 

  

•       ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 146 / 480165-26 

IBAN GR 98 0110 1460 0000 1464 8016 526 

  

•       EUROBANK- ERGASIAS A.E. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0025.43.0200882940 

ΙBAN GR 5402600250000430200882940 

  

•       ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5049-072364-535 

IBAN GR22 0172 0490 0050 4907 2364 535 
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