
  

                                  

               EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 

                                 ΒΡΑΖΙΛΙΑ,  ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ,  ΜΕΞΙΚΟ 

                                                  2-12 ΜΑΙΟΥ 2015 

                                                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (βασικό πλάνο) 

 

Σάββατο 2/5 Αναχώρηση από Αθήνα 
Κυριακή 3/5 Αφιξη στο Σάο Πάολο 
Δευτέρα 4/5 πρωί: Επιχειρηματικό Φόρουμ στην έδρα του Federation of  
                                      Industries of Sao Paolo 
                     απόγευμα: Συναντήσεις Β2Β στα γραφεία των Βραζιλιάνικων  
                                        εταιριών 
Τρίτη 5/5 πρωί-απόγευμα: συνέχεια Συναντήσεων Β2Β στα 
                                      γραφεία των Βραζιλιάνικων εταιριών 
Τετάρτη 6/5 πρωί: τελευταίες Συναντήσεις Β2Β στα γραφεία των 
                                        Βραζιλιάνικων εταιριών 
                    απόγευμα: πτήση για Μπουένος Αιρες 
Πέμπτη 7/5 πρωί-απόγευμα: Επιχειρηματικό Φόρουμ & Συναντήσεις Β2Β  
                                       στην έδρα της Ενωσης Βιομηχάνων Αργεντινής 
Παρασκευή 8/5 πρωί-απόγευμα: συνέχεια Συναντήσεων Β2Β  
Σάββατο 9/5 πτήση για Μέξικο Σίτυ 
Κυριακή 10/5 ελεύθερο πρόγραμμα 
Δευτέρα 11/5 Επιχειρηματικό Φόρουμ & Β2Β στην έδρα του Εμπορικού &  
                      Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Μεξικού 
                      βράδυ: πτήση επιστροφής, άφιξη στην Αθήνα 12/5 
ή Τρίτη 12/5 πρωί: συνέχεια Συναντήσεων Β2Β 
                    βράδυ: πτήση επιστροφής, άφιξη στην Αθήνα 13/5 
 
Σημείωση: Οι συμμετέχοντες μπορούν να διαμορφώσουν το πρόγραμμα 
ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες-επιθυμίες, όπως πχ. 

- να περιλάβουν επίσκεψη στο Ρίο στην αρχή, στις 1-3/5 
-  να επιστρέψουν από το Μπουένος Αιρες στις 8/5 ή 9/5 χωρίς να 

συμμετάσχουν στο σκέλος του Μέξικο Σίτυ 
- να μεταβούν από το Μπουένος Αιρες στο Μέξικο Σίτυ στις 8/5 ή στις 

10/5, ή να ακολουθήσουν άλλο ενδιάμεσο πρόγραμμα 
- να επεκτείνουν την παραμονή τους στο Μέξικο Σίτυ για πρόσθετα Β2Β                                   

 
                                            Πληροφορίες 
Το κόστος συμμετοχής στην αποστολή είναι 500€ το οποίο αφορά  
οργανωτικές δαπάνες και καταβάλλεται στο ΣΕΒ Συμβούλιο Διεθνών 
Δράσεων. 
Οι συμμετέχοντες οργανώνουν κατ’ιδίαν το ταξίδι τους για να υπάρχει η 
δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής σε ατομικές επιλογές και καλύπτουν 
τα έξοδα. 



     

 

 
Για την διευκόλυνση της οργάνωσης προχωρήσαμε σε συνεργασία με το 
Ταξιδιωτικό Πρακτορείο MINIMA TRAVEL το οποίο μπορεί να αναλάβει την 
έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων και την κράτηση δωματίων σε ξενοδοχεία σε 
κάθε πόλη.  
 
Οι παρακάτω πτήσεις και τιμές είναι ενδεικτικές, σε οικονομική θέση με βάση 
την τρέχουσα διαθεσιμότητα (επισυνάπτονται αναλυτικότερα στοιχεία) 
Aθήνα-Σάο Πάολο & Μέξικο Σίτυ-Αθήνα: με Αlitalia-Airfrance 880€, με Alitalia 
930€, με Alitalia-Delta 1.030€, με Lufthansa 1.390€, με Airfrance 1.450€ 
Σάο Πάολο-Μπουένος Αιρες-Μέξικο Σίτυ: 950€ 
Σάο Πάολο-Μπουένος Αιρες: 190-245€ 
Ρίο-Σάο Πάολο: 70-95€ 
 
Σύντομα θα έχουμε πληροφορίες για τα ξενοδοχεία σε κάθε πόλη που 
επιλέξαμε και προτείνουμε να μείνει η αποστολή ώστε να διευκολυνθεί η 
ομαδική μετακίνηση από/προς τα αεροδρόμια και στο χώρο των 
Επιχειρηματικών Φόρουμ. 
Εκτιμάται ότι το μέσο κόστος ανά διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία 4-5*  
κυμαίνεται σε 140-150€. 
 
Μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με το Πρακτορείο MINIMA TRAVEL (κα 
Μαρία Ποντοσίδου, τηλ. 2310 551222, maria@minima.gr) για αναλυτικές 
πληροφορίες και κρατήσεις. Συστήνουμε όπως προχωρήσετε έγκαιρα σε 
κρατήσεις λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή εξάντληση των οικονομικότερων 
ναύλων στα αεροπορικά εισιτήρια. 
 
Γενικές πληροφορίες-συντονισμός:  
κ. Γιάννης Πατσιαβός, Γενικός Διευθυντής, ΣΕΒ Συμβούλιο Διεθνών Δράσεων, 
τηλ. 2115006144, 6945234747, patsiavos@sev.org.gr 
κα Πέρσα Καρτσώλη, Executive Manager, Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας 
– Λατινικής Αμερικής, τηλ. 210 6198910, info@latinamericabc.gr 
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