
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Β2Β ΣΤΗ ΝΙΓΗΡΙΑ 

 

Δευτέρα 2 – Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 

Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων Συμμετοχής: 7 Σεπτεμβρίου 2017 

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) σε συνεργασία με το Εμπορικό 

και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Λονδίνου και το Επιμελητήριο Νιγηρίας – Βελγίου, 

μέλη του Enterprise Europe Network, συνδιοργανώνουν Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική 

Αποστολή και Ημερίδα Επιχειρηματικών Συναντήσεων Β2Β στο Λάγος της Νιγηρίας 

(2-6/10/2017). 

Ο τοπικός φορέας που θα υποστηρίξει τόσο τη διοργάνωση της Επιχειρηματικής 

Αποστολής όσο και των B2B συναντήσεων είναι το διμερές Επιμελητήριο Νιγηρίας – 

Βελγίου που εδρεύει στο Λάγος.  

Η επιχειρηματική αποστολή αλλά και το Β2Β αφορά τους ακόλουθους τομείς:  

 Ψηφιακή Οικονομία 

 Ασφάλεια τροφίμων 

 Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

 Αγροτική Επιχειρηματικότητα 

 Επιχειρηματικές και Επαγγελματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες 

(συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης) 

 

6ο EU-Nigeria Business Forum (EUNBF) 

Τόσο η επιχειρηματική αποστολή όσο και το Β2Β θα διοργανωθούν παράλληλα με το 

EU-Nigeria Business Forum (EUNBF), το οποίο διοργανώνεται για 6η συνεχή χρονιά 

από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Νιγηρία. Στο πλαίσιο του 

Φόρουμ αυτού θα συμμετάσχουν ομιλητές από τη κυβέρνηση της Νιγηρίας, 

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στη Νιγηρία και γνωρίζουν το 

επιχειρηματικό γίγνεσθαι και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του 

Φόρουμ είναι να προβληθεί η Νιγηρία ως επιχειρηματικός προορισμός και να 



 
 

παρουσιαστούν οι νέες επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες της αναδυόμενης 

αυτής οικονομίας.  Αναμένονται ότι το Φόρουμ θα παρακολουθήσουν 500 περίπου 

συμμετέχοντες από την επιχειρηματική κοινότητα της Νιγηρίας, τοπικοί 

επιχειρηματικοί και κυβερνητικοί φορείς καθώς και διμερή επιμελητήρια που 

εδρεύουν  στη Νιγηρία. 

Η οικονομία της Νιγηρίας 

Η Νιγηρία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Αφρικής. Το 2016 το ΑΕΠ της χώρας 

ανήλθε στα $ 415.08  δις και ξεπέρασε αυτό της Νότιας Αφρικής και της Αιγύπτου. Η 

Νιγηρία επίσης είναι η πιο πολυπληθής χώρα της Αφρικής, καθώς ο πληθυσμός της 

ανέρχεται στα 191,7 εκατ. Παρόλο που η μακροοικονομικές συνθήκες της οικονομίας 

της Νιγηρίας έχουν επιδεινωθεί, γεγονός που οφείλεται στις χαμηλές τιμές του 

πετρελαίου, στην αύξηση του πληθωρισμού και τον εξονυχιστικό έλεγχο που 

υφίσταται η οικονομία της Νιγηρίας από το Διεθνές Νομισματικό ταμείο, η Νιγηρία 

εξακολουθεί να είναι από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για εξαγωγείς και 

επενδυτές.   

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου συμβάλει ως ένα βαθμό στην ανάπτυξη άλλων 

κλάδων της οικονομίας όπως η Γεωργία και η επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, ο 

κατασκευαστικός τομέας, εξόρυξη ορυκτών, υποδομές και η ψηφιακή οικονομία. 

 

Δυνατό Σημεία της Οικονομίας της Νιγηρίας 

 Διαθέτει μεγάλη καταναλωτική βάση λόγω του μεγάλου πληθυσμού και μία 

συνεχώς αναπτυσσόμενη μέση τάξη που διαθέτει μία συνεχώς αγοραστική 

δύναμη. 

 Διαθέτει νέο και καλά μορφωμένο πληθυσμό 

 Αποτελεί τον μεγαλύτερο επωφελούμενο σε Άμεσες Ξένες Επενδύσεις σε 

σχέση με τις άλλες χώρες της Αφρικής 

 Διαθέτει άφθονους μη-αξιοποιημένους φυσικούς πόρους 

 Διαθέτει πολλές Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη των 

υποδομών της χώρας (Public Private Partnerships, PPP) 

 

 

 

 



 
 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   

Ημερομηνία Ώρα  

Δευτέρα 2  
Οκτωβρίου 

 Άφιξη στο Λάγος  μεταφορά στο ξενοδοχείο Εko 

Τρίτη 3  
Οκτωβρίου 

πμ Μέρα πρώτη του προγράμματος της 
επιχειρηματικής αποστολής: Εκδήλωση 
παρουσίασης των επιχειρηματικών δυνατοτήτων 
της Νιγηρίας από τοπικούς φορείς και από το 
τοπικό γραφείο του Enterprise Europe Network 
(EEN) της Νιγηρία με ελεύθερη είσοδο για όλους 
τους συμμετέχοντες  

 
 

 Διοργάνωση εξατομικευμένων συναντήσεων με 
Νιγηριανές επιχειρήσεις  

 
 

 
 
μμ. 
 
 

Επίσημη τελετή έναρξης του Φόρουμ, της 
εκδήλωσης Επιχειρηματικών συναντήσεων και της 
επιχειρηματικής αποστολής. Περιλαμβάνει γεύμα 
δικτύωσης για όλους τους συμμετέχοντες του 
Φόρουμ, του Β2Β και της αποστολής με 
προσκεκλημένους τοπικούς αξιωματούχους, 
εκπροσώπους τοπικών επιχειρηματικών φορέων 
και Νιγηριανούς επιχειρηματίες.  
 

Τετάρτη 4 
Οκτωβρίου 

πμ. Δεύτερη μέρα του προγράμματος της 
επιχειρηματικής αποστολής: Εκδήλωση με ομιλίες 
και παρουσιάσεις ενημέρωσης για τις 
επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Νιγηρία με 
ελεύθερη είσοδο για όλους τους συμμετέχοντες  
 ή  
Διοργάνωση εξατομικευμένων συναντήσεων με 
Νιγηριανές επιχειρήσεις 

Πέμπτη 5 
Οκτωβρίου 

9 π.μ. – 
5 μ.μ. 

Eπιχειρηματικές συναντήσεις B2B  και πρόσβαση 
στο 6ο EUNBF (στο ενδιάμεσο των συναντήσεων 
Β2Β) 

Παρασκευή 
6 
Οκτωβρίου 

9 π.μ.- 
5 μ.μ. 

Eπιχειρηματικές συναντήσεις B2B  και πρόσβαση 
στο 6ο EUNBF (στο ενδιάμεσο των συναντήσεων 
Β2Β) 

Σάββατο 7 
Οκτωβρίου 

 Αναχώρηση από το Λάγος και Επιστροφή στην 
Ελλάδα 

 

Οι συμμετέχοντες στην αποστολή είναι ελεύθεροι να οργανώσουν τις δικές τους 

συναντήσεις γύρω από τις καθορισμένες ώρες που περιγράφονται παρακάτω. 



 
 

Οφέλη Συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή και Β2Β 

 Όλες οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ημερίδα 

επιχειρηματικών συναντήσεων B2B θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στην on-line 

πλατφόρμα διαχείρισης των συναντήσεων 

(https://www.b2match.eu/NigeriaCompanyMission)  

Μέσω της πλατφόρμας αυτής θα γίνονται τα ακόλουθα: 

 Υποβολή του προφίλ της επιχείρησης ώστε να είναι ορατό απ’ όλες τις 

επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Β2Β 

 Δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση που έχει υποβάλλει το προφίλ της στη 

πλατφόρμα να βλέπει και να επιλέγει τις επιχειρήσεις με τις οποίες 

θέλει να πραγματοποιήσει συνάντηση 

 Δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των επιχειρήσεων μέσω 

της πλατφόρμας για καλύτερη οργάνωση της συνάντησης 

 Δωρεάν είσοδο στο διήμερο EU-Nigeria Business Forum (EUNBF) 

 Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα εμπορικών αποστολών το οποίο θα 

περιλαμβάνει συναντήσεις ενημέρωσης για τη Νιγηριανή οικονομία, 

επισκέψεις στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, γεύμα υποδοχής και δικτύωσης 

με τοπικούς επιχειρηματίες, επιχειρηματικούς και κυβερνητικούς φορείς κλπ. 

 Πραγματοποίηση συναντήσεων με ιδιωτικές εταιρίες, κυβερνητικά 

ινστιτούτα, επιχειρήσεις του δημοσίου, δυνητικούς αντιπροσώπους και 

διανομείς.  

 Ενημέρωση και παροχή πληροφοριών για τη Νιγηριανή οικονομία τόσο εκ των 

προτέρων όσο και κατά τη διάρκεια της αποστολής 

 Δυνατότητα πραγματοποίησης συναντήσεων τόσο με Νιγηριανές όσο και με 

άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην αποστολή με 

στόχο την επίτευξη συμφωνιών και τη διεύρυνση του επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. 

  Όλα τα προφίλ των επιχειρήσεων θα συμπεριληφθούν σε μία μπροσούρα η 

οποία θα διανεμηθεί στις Νιγηριανές επιχειρήσεις τόσο ηλεκτρονικά όσο και 

σε έντυπη μορφή.  

Επιχειρηματική αποστολή  (3-4 Οκτωβρίου 2017) 

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Εμπορικό και 

Επιχειρηματικό Επιμελητήριο του Λονδίνου και το Επιμελητήριο Νιγηρίας – Βελγίου, 

στο πλαίσιο του Enterprise Europe Network, θα συνδιοργανώσουν ένα πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων διάρκειας 2 ημερών το οποίο θα περιλαμβάνει συναντήσεις με 

εταιρείες από τη Νιγηρία καθώς επίσης και τοπικούς επιχειρηματικούς φορείς, 

επαγγελματικές ενώσεις αλλά και εκδηλώσεις δικτύωσης. Στόχο είναι η 

https://www.b2match.eu/NigeriaCompanyMission


 
 

μεγιστοποίηση του οφέλους των επιχειρήσεων και η δυνητική επίτευξη συμφωνιών 

συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Οι λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων θα επιβεβαιωθούν αργότερα. 

Εκδήλωση B2B (5-6 Οκτωβρίου 2017) 

 Στις 5-6 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β. 

Προκειμένου μία επιχείρηση να συμμετάσχει στα B2B θα πρέπει να υποβάλλει το 

προφίλ της στην on-line πλατφόρμα (www.b2match.eu/NigeriaCompanyMission) ή 

εναλλακτικά να αποστείλει συμπληρωμένη τη φόρμα συμμετοχής ηλεκτρονικά στα 

παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας και εν συνεχεία τα στελέχη του Συνδέσμου θα 

αναλάβουν να υποβάλλουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής.  

Η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων Β2B χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα που 

ονομάζεται B2Match, μια πλατφόρμα που σχεδιάστηκε για να συνδέει τους 

ανθρώπους σε εκδηλώσεις με στόχο την δικτύωση σύμφωνα με τους προσωπικούς 

τους προσαρμοσμένους στόχους. Το έντυπο αίτησης έχει σχεδιαστεί για να 

συγκεντρώνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επιτυχή εγγραφή στο B2B. 

Δυνατότητες δικτύωσης 

Το LCCI και το EEN της Νιγηρίας θα προσπαθήσουν να οργανώσουν μια εκδήλωση 

δικτύωσης στο Λάγος  με τις εταιρείες της ΕΕ και τις τοπικά προσκληθείσες 

επιχειρήσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν μόλις επιβεβαιωθούν. 

Κόστη Συμμετοχής 

 Οι εταιρίες που θα συμμετάσχουν στην επιχειρηματική αποστολή και το Β2Β 

θα καλύψουν τα ταξιδιωτικά κόστη, τα κόστη διαμονής και διατροφής και το 

κόστος της Visas που απαιτείται για την είσοδο του επιχειρηματικού 

αντιπροσώπου στη χώρα. 

 Οι επιχειρήσεις που το επιθυμούν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον 

ταξιδιωτικό πράκτορα της Βρετανικής αποστολής ο οποίος θα ετοιμάσει 

ανταγωνιστικό ταξιδιωτικό πακέτο για το σύνολο των επιχειρήσεων της 

αποστολής 

 Όλες οι εσωτερικές μετακινήσεις στο Λάγος θα πραγματοποιηθούν με 

λεωφορείο το κόστος του οποίου ανέρχεται στα  £100 και πληρώνεται 

κατευθείαν στο Βρετανικό ταξιδιωτικό γραφείο που θα κάνει και όλο τον 

διακανονισμό. 

 

http://www.b2match.eu/NigeriaCompanyMission


 
 

Προτεινόμενο Ξενοδοχείο και Αεροπορικό 

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην ελληνική αποστολή μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν εάν το επιθυμούν το ίδιο ταξιδιωτικό πρακτορείο που εξυπηρετεί 

την αγγλική αποστολή και το οποίο είναι το Dukes Court Travel. To πρακτορείο αυτό 

θα προσφέρει ανταγωνιστικό ταξιδιωτικό πακέτο στις αγγλικές επιχειρήσεις οπότε 

ανάλογα με τον αριθμό των ελληνικών επιχειρήσεων το πακέτο αυτό μπορεί να 

διευρυνθεί και για την ελληνική αποστολή.  

Σε ότι αφορά τη διαμονή  το πρακτορείο αυτό έχει δεσμεύσει έναν αριθμό δωματίων 

στο ξενοδοχείο EKO hotel (http://ekohotels.com/) στο Λάγος και μπορεί να 

συμπεριλάβει και τους Έλληνες συμμετέχοντες. 

 

Σαφώς και μπορείτε να τακτοποιήσετε το ταξίδι σας με όποιον άλλο τρόπο 

επιθυμείτε, αλλά συνιστάται να μείνετε στα προτεινόμενα ξενοδοχεία της 

αποστολής, προκειμένου να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις ευκαιρίες δικτύωσης 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας του Ταξιδιωτικό πρακτορείου:   

Dukes Court Travel  

Κος Sanjay Hirani 

 T: + 44 (0) 20 8846 0925  

Μ: +44 (0) 7501 011955 

 E: Sanjay.Hirani@dukescourttravel.com . 

W: www.dukescourttravel.com 

 

 

 

 

 

 

http://ekohotels.com/
mailto:Sanjay.Hirani@dukescourttravel.com
http://www.dukescourttravel.com/


 
 

Ταξιδιωτική Ασφάλιση 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες ενδιαφέρετε, θα μπορούσαμε 
να απευθυνθείτε στο συνεργαζόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να σας 
συστήσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης. Σε περίπτωση ακύρωσης της 
αποστολής για λόγους πέρα από τον έλεγχό μας, ο ΣΒΒΕ δεν αναλαμβάνει καμία 
ευθύνη για οποιαδήποτε οικονομική απώλεια μπορεί να υποστείτε. 

 

Εμβολιασμός 

Ο ΣΒΒΕ δεν μπορεί να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα εμβολιασμού. 

Σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τον οικογενειακό σας γιατρό και να ζητήσετε 

συμβουλή αν χρειάζεται να κάνετε κάποιο εμβόλιο.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενα νοσήματα και απαιτούμενα 

εμβόλια στη Νιγηρία μπορείτε να κατεβάσετε τα ακόλουθα αρχεία από την 

ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ: 

«Νοσήματα» από το ΚΕΛΠΝΟ 

«Εμβόλια» από το ΚΕΛΠΝΟ 
 

 

 

Έκδοση Βίζας 

Πληροφορίες για την έκδοση Βίζας μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 
https://portal.immigration.gov.ng/  
 
Το κόστος για την έκδοση της Βίζας ανέρχεται σε 80 – 90 ευρώ περίπου 
 

 

Checklist 

Προκειμένου να συμμετέχετε στην αποστολή αυτή παρακαλούμε όπως μας 
αποστείλετε τα ακόλουθα μέχρι Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017: 

1) Φόρμα συμμετοχής συμπληρωμένη στα ΑΓΓΛΙΚΑ.  

2) Φωτογραφία  

 

 

 

 

 

http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%9D%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%9D%CE%91%20%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%91.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%91%CE%9D%CE%91%20%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5.pdf
https://portal.immigration.gov.ng/


 
 

Επικοινωνία  

Δρ. Κατερίνα Τζιτζινού  
Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος  
Διεύθυνση:  Πλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θεσσαλονίκη  

T: 2310 539817, εσ.206    

F: 2310 541491  

Web:  Sbbe.gr  

Email:  k.tzitzinou@sbbe.gr 

Facebook:  Sbbe.gr  

Twitter:  @sbbegr 

 

 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την επιχειρηματική αποστολή στη 
Νιγηρία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbbe.gr/
mailto:k.tzitzinou@sbbe.gr
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