
Eπιχειρηματική αποστολή στο Ανόι και στην Χο Τσι Μιν του Βιετνάμ 

  

  

Ο ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ και ο ΣΕΒΕ σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του 

Βιετνάμ και την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργανώνουν επιχειρηματική 

αποστολή στο Ανόι και στην Χο Τσι Μιν του Βιετνάμ, από την Δευτέρα 10 έως την Πέμπτη 

13 Δεκεμβρίου 2018, με αναχώρηση το Σάββατο 8.12 και επιστροφή την Παρασκευή 

14.12.2018.  

  

Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. 

   

Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στο Βιετνάμ (εδώ).  

  

Για την καλύτερη προετοιμασία της αποστολής και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των 

ενεργειών, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το ενδιαφέρον συμμετοχής της 

εταιρείας σας, συμπληρώνοντας έως την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, 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 Βιετνάμ 12.2018». 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: 

·       Μέλη ΣΕΒ, ΕΒΕΑ, ΣΕΒΕ: 450€ για τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρίας. Για κάθε επιπλέον 

εκπρόσωπο το ποσό είναι 225€. Ο ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ και ο ΣΕΒΕ θα καλύψουν τη διαφορά.  

·       Μη Μέλη ΣΕΒ, ΕΒΕΑ, ΣΕΒΕ: 700€ για τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρίας. Για κάθε 

επιπλέον εκπρόσωπο το ποσό είναι 350€.   

  

Το ποσό αυτό καλύπτει: 

·       Τη διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων & των επιχειρηματικών φόρουμ σε Ανόι και Χο 

Τσι Μιν. 

https://drive.google.com/file/d/1do5djKHx7xZ7zO3riynPCPWFeule-epd/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1ZciT8uELKj7BitHxYlq11BtTyK_w_pvPyIGowRyBcfo/edit?usp=sharing


·       Τις μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του Βιετνάμ 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. 

   

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, το ΕΒΕΑ και ο ΣΕΒΕ 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 Ανόι, προτείνεται το ξενοδοχείο Apricot Hotel 

(http://apricothotels.com)  

Η ειδική γκρουπ τιμή διανυκτέρευσης από 9/12/2018 έως 11/12/2018 είναι η εξής:  

  

Standard μονόκλινο με πρωινό (buffet) και ίντερνετ       140€ 

Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

  

   

Σχετικά με τη διαμονή στην Χο Τσι Μινχ, προτείνεται το ξενοδοχείο Majestic 

(http://majesticsaigon.com/)  

Η ειδική γκρουπ τιμή διανυκτέρευσης από 12/12/2018 έως 14/12/2018 είναι η εξής:  

  

Standard μονόκλινο με πρωινό (buffet) και ίντερνετ       120€ 

Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

  

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.  
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

Προτείνονται οι ακόλουθες πτήσεις: 

  

Ημερομηνία Αριθμός Πτήσης       Δρομολόγιο 
Ώρα Αναχώρησης –  

Ώρα Άφιξης 

Σάββατο 8.12 
QR 204   

Qatar Airways 
Αθήνα  –  Ντόχα 17:55 – 23:25 

Κυριακή 9.12 
QR 976   

Qatar Airways 
Ντόχα - Ανόι  02:55 – 13:30   

Τετάρτη 12.12 
VN 233   

Vietnam Airlines 
Ανόι – Χο Τσι Μίνχ 12:00 – 14:15 

Πέμπτη 13.12 
QR 971   

Qatar Airways 
Χο Τσι Μίνχ – Ντόχα 19:15 - 23:55   

Παρασκευή  14.10 
QR 211   

Qatar Airways 
Ντόχα – Αθήνα  01:50 – 06:15 

  

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

1.165€ / 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. Εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στο 

δικό σας πρακτορείο. 

  

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

έχουν τρίμηνη ισχύ από την ημερομηνία έναρξης του ταξιδιού.  Επίσης, απαιτείται θεώρηση 

εισόδου (visa) επίσκεψης, η οποία εκδίδεται από την Πρεσβεία του Βιετνάμ στην Ελλάδα, με 

κόστος 70€. Για τη διευκόλυνσή σας, μπορείτε να στείλετε σε εμάς με courier τα διαβατήριά 

σας μαζί με το προαναφερόμενο ποσό και μία φωτογραφία διαβατηρίου και να 

δρομολογήσουμε εμείς την έκδοση.  

  

Για την είσοδο στη χώρα δεν απαιτείται κάποιος εμβολιασμός.  

  



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 επικοινωνείτε με τον ΣΕΒ (κα. Βίκυ Μακρυγιάννη: 

τηλ. 211 500 6121, email. vmakrigianni@sev.org.gr), το ΕΒΕΑ (κα. Τίνα Ρέτζεκα: τηλ. 210 338 

2342, email. excom@acci.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 

  

  

Industry, Growth and Infrastructure 

 

5, Xenophontos Str., 105 57 Athens, Greece  

Τ: +30 211 5006 121, +30 211 5006 000   
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F: +30 210 3222 929  

E: ir@sev.org.gr  ●  www.sev.org.gr 

  

We would like to inform you that you receive information regarding the actions, initiatives 

and events of SEV as a member of SEV. 

  

Follow us on:     
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