Επενδύοντας στα ∆υτικά Βαλκάνια
Αλβανία, ΠΓ∆Μ, Σερβία, UNMIK / Κόσοβο

Ευκαιρίες - Πληροφόρηση - Υπηρεσίες
Θεσσαλονίκη, κτίριο ΕΒΕΘ, Τετάρτη 2 Μαΐου 2007
Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), σε συνεργασία µε το τµήµα Foreign Investment
Advisory Service - FIAS της World Bank (Παγκόσµιας Τράπεζας), και µε την υποστήριξη του ΕΒΕΘ,
διοργανώνει την Τετάρτη 2 Μαΐου στο κτίριο του ΕΒΕΘ (Τσιµισκή 29), ενηµερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας “Invest in the Western Balkans – IIWB” µε αντικείµενο την ενηµέρωση ελληνικών
επιχειρήσεων σχετικά µε το πλαίσιο υποστήριξης επενδύσεων στην περιοχή των ∆υτικών
Βαλκανίων.
Το τµήµα FIAS της World Bank προσφέρει δωρεάν συµβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση
επενδύσεων στις χώρες αυτές, όπως π.χ. δικτύωση µε τοπικούς φορείς και υποψήφιους συνεργάτες, ενώ
παρέχει και ασφάλιση πολιτικού κινδύνου.
Η εκδήλωση της 2 ης Μαΐου απευθύνεται σε όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να αποκτήσουν παρουσία
ή να επεκτείνουν την ήδη υφιστάµενη παρουσία τους, µέσα από επιχειρηµατικές επενδύσεις στην
Αλβανία, στη FYROM, στο Κόσοβο και στη Σερβία. Σηµειώνεται ότι η προοπτική επένδυσης δεν είναι
ανάγκη να αφορά αποκλειστικά σε ίδρυση νέας επιχείρησης, αλλά και σε άλλες µορφές συνεργασίας, όπως,
ενδεικτικά, εξαγορές, κοινοπραξίες (joint ventures), ή αδειοδότηση τεχνογνωσίας (licensing).
Η εκδήλωση περιλαµβάνει δύο ενότητες, Σεµινάριο και Εργαστήριο:
(α) Σεµινάριο
Ειδικοί σύµβουλοι του FIAS, σε συνεργασία µε τον ΣΕΒΕ, θα παρουσιάσουν ενδεικτικές ευκαιρίες και
µοντέλα επενδύσεων για κάθε µία από τις τέσσερις υπό εξέταση περιοχές, προσαρµοσµένα στα
χαρακτηριστικά των Ελληνικών επιχειρήσεων. Το σεµινάριο θα έχει διάρκεια 90’ περίπου, θα υπάρχει
µετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά, και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Αν ενδιαφέρεστε να
παρακολουθήσετε το Σεµινάριο, παρακαλούµε συµπληρώστε µόνο το πεδίο (Α) της συνηµµένης φόρµας
συµµετοχής.
(β) Εργαστήριο
Μετά το πέρας του σεµιναρίου, θα ακολουθήσει Εργαστήριο (Workshop) για περιορισµένο αριθµό ελληνικών
επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν
(πριν την εκδήλωση, µε τη βοήθεια του ΣΕΒΕ) εξατοµικευµένη ατζέντα συζήτησης, που θα τεθεί υπόψη των
ειδικών του FIAS για την καλύτερη προετοιµασία τους. Κατά το εργαστήριο, κάθε επιχείρηση θα έχει ηµίωρη
µεµονωµένη (one-to-one) συνάντηση µε ειδικούς συµβούλους, κατά την οποία θα έχει τη δυνατότητα
να ενηµερωθεί λεπτοµερώς (βάσει της εξατοµικευµένης ατζέντας) σχετικά µε τα έργα / επενδύσεις που
σχεδιάζει να υλοποιήσει στην περιοχή των ∆υτικών Βαλκανίων.
Η συµµετοχή στο Eργαστήριο είναι δωρεάν, αλλά θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, καθώς ο αριθµός
των συµµετεχόντων σε αυτό περιορίζεται σε 25 επιχειρήσεις. Αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το
Εργαστήριο, παρακαλούµε συµπληρώστε τα δύο πεδία (Α) και (Β) της συνηµµένης φόρµας συµµετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε το ΣΕΒΕ, κα. Μαρία
Ζαρωτιάδη, τηλ.: 2310-535333, φαξ: 2310-546102, email: mz@seve.gr.

