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Η Dynamic Vision οργανώνει το διαδικτυακό σεμινάριο "Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα" 
με τον Ανδρέα Αργυρόπουλο και τον Adel Al Awadhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Γιατί είναι σηματικό να το παρακολουθήσεις; 

Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο θα υποδείξει μία σαφή διαδικασία για την είσοδο στην αγορά των ΗΑΕ, επίσης θα παράσχει την 
καθοδήγηση για την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα ΗΑΕ με την υποστήριξη, τις γνώσεις της αγοράς και την 

εμπειρία από την Dynamic Vision Group σε συνεργασία με το The Corporate Group. Μέχρι το τέλος του 2019 περισσότεροι από 
24.000 Έλληνες τουρίστες επισκέφθηκαν τα ΗΑΕ, πολλές ελληνικές εταιρείες έχουν ιδρύσει και δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ. Αυτή 

η τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία υποστηρίζεται από το άνοιγμα της οικονομίας των ΗΑΕ, τη βελτιωμένη και ισχυρή απόδοση των 

ΗΑΕ στη λογική του «Ευκολία στο Επιχειρείν» αλλά και τις μελλοντικές κυβερνητικές πολιτικές για την υποστήριξη των επιχειρήσεων. 
Στο διαδικτυακό σεμινάριο θα υπάρχουν επίσης Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο ΗΑΕ για να μας μιλήσουν και 

να μας μεταδώσουν την εμπείρα και την πορεία που είχαν στα ΗΑΕ.  
  

Ποιός μπορεί να συμμετάσχει; Ιδρυτές και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, Στελέχοι εταιρειών, Διευθύνοντες Σύμβουλoi, ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων (εισηγμένες εταιρείες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις), χρηματοοικονομικοί και επιχειρηματικοί αναλυτές, νομικοί 

εμπειρογνώμονες, εμπειρογνώμονες επιχειρηματικής στρατηγικής, σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.λπ. 

*Το σεμινάριο ειναι δωρεάν.     
 

               Στείλε το όνομα σου στο corporateservices@dynamicvision.ae    ή   Κάνε Εγγραφή ΕΔΩ 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 11η Noεμβρίου 

2020 
14.00 μμ (ΕΛΛΑΔΑ) 

16.00 μμ (ΗΑΕ)  

Διάρκεια 45’ 

 

  

16.00 μμ (ΗΑΕ) 

Ο Ανδρέας Αργυρόπουλος, είναι ο 

Γενικός Διεύθυντης της Dynamic Vision με 
έδρα το Dubai. Ο Ανδρέας έχει 20+ χρόνια 
εμπειρία στην οικονομική και εμπορική 
διαχείριση εταιρειών στους κλάδους όπως, 
προίοντα άμεσης κατανάλωσης, τροφίμων 
και αναψυκτικών, εμπορικά, βιομηχανικά 
και καταναλωτικά προϊόντα με εκτεταμένη 
διεθνή εμπειρία σε όλη Μέση Ανατολή, την 
Αφρική, την Ασία και την Ευρώπη. 

Ο Adel Al Awadhi, είναι ο Πρόεδρος του The 

Corporate Group. Ο Adel είναι ένα ηγετικό 
στέλεχος επικεντρωμένος με ανρθωποκεντρικό 
ενδιαφέρον στις ανάγκες των καταναλωτών, με 
εκτεταμένη διεθνή εμπειρία σε όλη τη Μέση 
Ανατολή, την Ευρώπη και την Ασία. Η εταιρική του 
εμπειρία άνω των 22 ετών περιλαμβάνει 15+ 
χρόνια σε εκτελεστικό και μη εκτελεστικό ρόλο. 
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