
 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

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

και το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βουκουρέστι και με την υποστήριξη του Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών, 

του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και του Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, διοργανώνουν Επιχειρηματική Αποστολή στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, 

από την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023.  

  

Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι η 

αγορά δεν είναι ιδιαίτερα πρόσφορη για προϊόντα οίνων, μελιού, δημητριακών, πατατών, γαλακτοκομικών, 

καθώς και ειδών ένδυσης και υπόδησης. 

 

Για τη διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε τον  Επιχειρηματικό Οδηγό του Γραφείου ΟΕΥ  για την αγορά της 

Ρουμανίας και το Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων για την Ρουμανία Μηνός Φεβρουαρίου 

2023. 

 

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 Παρασκευή 21 Απριλίου 2023, τη σχετική δήλωση εδώ. Στην αποστολή θα συμμετέχουν οι πρώτες 

20 επιχειρήσεις που θα δηλώσουν συμμετοχή.  

  

Για να διασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό που ακολουθεί, σε έναν από τους 

παρακάτω λογαριασμούς του ΣΕΒ, με την αιτιολογία: «Επιχειρηματική Αποστολή στην Ρουμανία 

6.2023». 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: 300€ για τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρίας. Για κάθε επιπλέον 

εκπρόσωπο το ποσό είναι 150€. 

• Μη Μέλη ΣΕΒ, ΕΒΕΑ, ΣΕΒΕ: 500€ για τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρίας. Για κάθε επιπλέον 

εκπρόσωπο το ποσό είναι 250€.   

  

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BD%20%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20-%202022%20ro.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/83339
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/83339
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejaw9ZcbyVg5PpmAN1p8dJcV7BO3o9cPQlOU5d6gpOMVKTQA/viewform


Το ποσό αυτό καλύπτει: 

• Τη διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων & του επιχειρηματικού φόρουμ στο Βουκουρέστι. 

• Τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και όπου αλλού προκύψουν ανάγκες, με ιδιωτικό 

λεωφορείο.  

  

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

   

Σημείωση: Η προετοιμασία των Β2Β συναντήσεων θα ξεκινήσει για κάθε εταιρεία μετά την 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 σας, προτείνεται το ξενοδοχείο Hilton Garden Inn Bucharest Old Town.  

Κόστος Standard μονόκλινου δωματίου: 167.00€ /διανυκτέρευση με πρωινό. 

Για χρήση δίκλινου, επιβάρυνση 20.00€/διανυκτέρευση. 

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν πρωινό και φόρους 9% και citytax 2%. 

 

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 σε δικό σας 

πρακτορείο.  

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

Προτείνονται οι ακόλουθες πτήσεις με Aegean από την Αθήνα: 

07/06/23 A3 960 ΑΘΗΝΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 08.40-10.15 

09/06/23 Α3 963 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΑΘΗΝΑ 19.00-20.35  

 

Τιμή εισιτηρίου (πτήσεις από και προς Αθήνα): Το πρακτορείο Norstar μας έχει ενημερώσει ότι η 

σημερινή τιμή εισιτηρίου με 1 προσωπικό αντικείμενο & 1 χειραποσκευή 8 κιλών είναι 190€/άτομο. 

Η σημερινή τιμή εισιτηρίου με 1 προσωπικό αντικείμενο,1 χειραποσκευή 8 κιλών και αποσκευή 23 κιλών είναι 

238€/άτομο. 

 

Προτείνονται οι ακόλουθες πτήσεις με Tarom από την Θεσσαλονίκη: 

07/06/23 RO 276 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 15.15-16.55 

09/06/23 RO 275 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13.00-14.45  

 

Τιμή εισιτηρίου (πτήσεις από και προς Θεσσαλονίκη): Η σημερινή τιμή εισιτηρίου με 1 προσωπικό 

αντικείμενο, 1 χειραποσκευή 8 κιλών και αποσκευή 23 κιλών είναι 218€/άτομο. (η συγκεκριμένη πτήση δεν 

παρέχει επιλογή χωρίς αποσκευή). 

mailto:esamoili@norstar.gr


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: T. 211 1204308-9 Ε. esamoili@norstar.gr). Εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε σε 

δικό σας πρακτορείο. 

  

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν για τις τελικές σας κρατήσεις και μας 

αποστείλετε σύντομο προφίλ και λογότυπο της εταιρείας σας στα αγγλικά.  

  

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΣΕΒ (κα. Ντίνα Αθανασίου: Τ. 211 500 6104, 

Ε. ir@sev.org.gr), το ΕΒΕΑ (κα. Τίνα Ρέτζεκα: Τ. 210 338 2342, Ε. tretzeka@acci.gr) και τον ΣΕΒΕ (κα. 

Νατάσα Γιαλόγλου, Τ: 2310 535333, Ε: ny@seve.gr). 

 

Με την υποστήριξη:    

 

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 

mailto:esamoili@norstar.gr
mailto:vmakrigianni@sev.org.gr
mailto:tretzeka@acci.gr
mailto:ny@seve.gr

