
 
 
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος σας ενημερώνει 
ότι ο ΣΕΒ σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕ, το Υπουργείο Εξωτερικών, την 
Πρεσβεία του Μαρόκο στην Ελλάδα και τη Γενική Συνομοσπονδία 
Επιχειρήσεων του Μαρόκο (CGEM), διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή 
στο Μαρόκο, από την Πέμπτη 3 έως την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018, με 
αναχώρηση στις 2/5 και επιστροφή στις 5/5.     
  

Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. 
   
Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στο Μαρόκο 
(εδώ).  
  
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα για το ενδιαφέρον συμμετοχής 
της εταιρείας σας, συμπληρώνοντας 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 στο Μαρόκο 05.2018». 

Παρακαλούμε όπως 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: 

• Μη Μέλη του ΣΕΒ του ΣΕΒΕ: 600€ για τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρίας. 

Για κάθε επιπλέον εκπρόσωπο το ποσό είναι 300€.   

• Μέλη του ΣΕΒ και του ΣΕΒΕ: 400€ για τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρίας. 

Για κάθε επιπλέον εκπρόσωπο το ποσό είναι 200€. Ο ΣΕΒ και ο ΣΕΒΕ θα 

καλύψουν τη διαφορά.  

  

Το ποσό αυτό καλύπτει: 

• Τη διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων & του επιχειρηματικού φόρουμ στην 

Καζαμπλάνκα. 

• Τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Καζαμπλάνκα με ιδιωτικό 

λεωφορείο (για τις προτεινόμενες πτήσεις μόνο). 

• Τις μεταφορές για τις προγραμματισμένες συναντήσεις. 

 

Τα λοιπά κόστη μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από τους συμμετέχοντες. 

   

http://www.cgem.ma/
https://drive.google.com/open?id=1RdgF-fpslpfnLTvAHu_6gmNT9OJcyMoG
https://drive.google.com/open?id=1vFjNRBKk0wKG5FPeWAw7X8l3GUMtfZnphLppdQokP3A


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 και ο ΣΕΒΕ, δεν μπορούν να διασφαλίσουν εκ των 

προτέρων συναντήσεις για τις ελληνικές εταιρίες.  

  

 

ΔΙΑΜΟΝΗ 

 
Σχετικά με τη διαμονή σας, προτείνεται το ξενοδοχείο HYATT REGENCY 
CASABLANCA (https://casablanca.regency.hyatt.com/en/hotel/home.html). 

Η ειδική γκρουπ τιμή διανυκτέρευσης από 2/05/2018 έως 5/05/2018 είναι η εξής:  

  

Deluxe Room μονόκλινο με πρωινό (buffet) 170€ 

Στην τιμή περιλαμβάνεται το ΦΠΑ.   

City tax: 49.50 MAD/ άτομο / διανυκτέρευση τα οποία καταβάλετε 

στο ξενοδοχείο κατά την αναχώρησή σας (κατά προσέγγιση 4,5€). 

  
Η τιμή έχει υπολογιστεί με βάση τη σημερινή ισοτιμία MAD-EUR - οποιαδήποτε 
διακύμανση στην ισοτιμία θα επιφέρει τροποποίηση της τιμής. 

  

Εάν 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.  

  

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

Προτείνονται οι ακόλουθες πτήσεις προς και από Μόσχα: 

  

Ημερ/νία 
Αριθμός 
Πτήσης 

      Δρομολόγιο 
Ώρα Αναχώρησης – 
Ώρα Άφιξης 

Τετάρτη 2.05 AF1233 Αθήνα – Παρίσι  11:50 – 14:15 

Τετάρτη 2.05 AF1196 Παρίσι - Καζαμπλάνκα  15:00 – 17:10 

Σάββατο 5.05 AF1597  Καζαμπλάνκα -  Παρίσι  15:50 – 19:50 

Σάββατο 5.05 AF1032 Παρίσι - Αθήνα  20:35 – 00:40 

https://casablanca.regency.hyatt.com/en/hotel/home.html
mailto:esamoili@norstar.gr


Τιμή εισιτηρίου Αθήνα – Καζαμπλάνκα– Αθήνα: Το πρακτορείο Norstar μας έχει 

ενημερώσει ότι η σημερινή τιμή είναι 720€ / άτομο. Στην παραπάνω τιμή 

περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου, οι οποίοι υπόκεινται σε τροποποίηση μέχρι τη 

στιγμή της έκδοσης των εισιτηρίων. Το πρακτορείο βρίσκεται σε διερεύνηση  για τιμή 

γκρουπ και θα σας ενημερώσει κατά την επικοινωνία μαζί τους.  

  

Για την κράτηση των εισιτηρίων σας μέσω του πρακτορείου Norstar παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με την κ. Ευαγγελία Σαμοΐλη, τηλ. 0030 211 1204308, 0030 6932 

588158,  email: esamoili@norstar.gr. Εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στο δικό 

σας πρακτορείο. 

  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδό σας στο Μαρόκο, είναι τα διαβατήρια να 

έχουν εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία έναρξης του ταξιδιού.  Για τους κατόχους 

ελληνικού διαβατηρίου δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου (visa) επίσκεψης.  

  

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν για τις τελικές σας 

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

φωτοτυπία του διαβατηρίου.  

  

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Τομέα Βιομηχανίας, 

Αναπτυξιακών Πολιτικών και Δικτύων,  

κα. Βίκυ Μακρυγιάννη, Associate Advisor – ExportReady: τηλ. 211 500 6121, email. 

vmakrigianni@sev.org.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 

tel:21%201120%204308
mailto:esamoili@norstar.gr
mailto:vmakrigianni@sev.org.gr

