
 

 

ROADSHOW in Southern Neighbourhood Countries 

MED BUSINESS DAY: Advocating for a major role of Med SMEs as main drivers for the 

economic development of the region 

Date: January 10, 2019 

Venue: Hotel El Aurassi, Algiers  

BUSINESSMED – Union of Mediterranean Confederations of Enterprises organises, in the framework of 

EBSOMED project, in partnership with The General Confederation of Algerian Enterprises - CGEA and 

CONFINDUSTRIA, the «MED BUSINESS DAY» under the theme « MED BUSINESS DAY: Advocating for a 

major role of Med SMEs as main drivers for the economic development of the region » on January 10 

2019 in Algeria, Algiers. 

MED BUSINESS DAY will be opened by Mrs. Saida Neghza, the President of BUSINESSMED and The 

General Confederation of Algerian Enterprises - CGEA,  Mr. Vincenzo Boccia, the President of 

CONFINDUSTRIA and local Ministers. The opening session will highlight key issues facing SMEs in the 

Euro-Mediterranean region followed by parallel workshops. 

These workshops will provide participants with insight into the Mediterranean markets and their 

specifications and outline the potential positive impact caused by the presented sectors, which are 

renewable energy in the Mediterranean, construction and public works, digital technology and, 

Automotive and Mechanical Industry.  

MED BUSINESS DAY will provide a Business space for Entrepreneurs, Business Leaders of SMEs, BSOs 

representatives with the estimation of around 200 B-to-B meetings will be arranged. The B-to-B 

meetings will be adapted to the participants’ needs in order to meet their potential partners, identify 

opportunities, meet enterprises, investors, business associations, and various economic actors at the 

Mediterranean level. A rich program in terms of the proposed topics awaits.  

About EBSOMED 

EBSO Med is a 4 year project co-financed by the European Union, coordinated by the Union of 

Mediterranean Confederations of Enterprises (BUSINESSMED) and implemented by a consortium 

consisting of 5 partners: EUROCHAMBRES (Association of Chambers of Commerce in Europe); ASCAME 

(Association of Chambers of Commerce in the Mediterranean); ANIMA Investment Network; CAWTAR 

(Center of Arab Women for Training and Research); GACIC (German-Arabic Chambers of Commerce). 

Contact 

Zied Dabbabi , EBSOMED Communication Manager 

promotion@businessmed-umce.org | 00216 98 77 80 81  



 

 

اليوم المتوسطي لألعمال: "الدعوة لتعزيز دور الشركات المتوسطة والصغرى 

 المتوسطية كمحركات رئيسي للتنمية االقتصادية في المنطقة"

 

ي  10اليوم: 
 2019جانف 

، الجزائر العاصمة.  المكان:   فندق االوراسي

ي إطارBUSINESSMEDينظم االتحاد المتوسطي لمنظمات األعراف 
 
برنامج النهوض بالشبكات والمنظمات  ، ف

ي بلدان جنوب المتوسط
 
اك EBSOMED الداعمة لألعمال ف العامة للمؤسسات الجزائرية          مع الكنفدرالية وباالشتر

CGEA االتحاد العام للصناعة اإليطالية وCONFINDUSTRIA اليوم المتوسطي لألعمال تحت شعار الدعوة ،
ي المنطقة وذلك يوم 

 
كات المتوسطة والصغرى المتوسطية كمحركات رئيسي للتنمية االقتصادية ف  10لتعزيز دور الشر

ي 
، الجزائر العاصمة.  2019جانف   بفندق االوراسي

يسة االتحاد المتوسطي لمنظمات األعراف سيفتتح اليوم المتوسطي لألعمال كل من السيدة سعيدة نغزة رئ
BUSINESSMED  والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائريةCGEA  و ُبوتشا، رئيس االتحاد العام والسيد ِفينِشت  
ي  CONFINDUSTRIAللصناعة اإليطالية 

ووزراء. وستسلط الجلسة االفتتاحية الضوء عىل القضايا الرئيسية التر
كات الصغرى و  ي المنطقة األورومتوسطية تليها ورشات العمل الموازية. تواجه الشر

 
 المتوسطة ف

ي  ستوفر ورشات العمل المشاركي   معلومات عن أسواق األعمال المتوسطية ومواصفاتها، وتوضح األثر اإليجاب 
ي البحر األبيض 

 
ي اللقاء، اال وهي الطاقة المتجددة ف

 
المحتمل الناجم عن القطاعات االقتصادية المطروحة ف

 المتوسط، والبناء واألشغال العامة، والتكنولوجيا الرقمية، والسيارات والصناعة الميكانيكية. 

ة والمتوسطة،  كات الصغت  كما سيوفر اليوم المتوسطي لألعمال مساحة لقاء وعمل لرجال األعمال، واصحاب الشر
 B-to-Bيتم تنظيم لقاءات س . B To Bاجتماع  200وممثىلي المنظمات الداعمة لألعمال وذلك بتنظيم حوالي 

كات،  ، وتحديد الفرص، ومالقات اصحاب الشر كائهم المحتملي   تتماسر مع احتياجات المشاركي   من أجل مقابلة شر
والمستثمرين، وممثىلي المنظمات الداعمة لألعمال، ومختلف الجهات االقتصادية الفاعلة عىل المستوى 

 .  االورومتوسطي

ي بلدان جنوب المتوسط برنامج النهوض بالشبكات والم
 
  EBSOMEDنظمات الداعمة لألعمال ف

وع يمتد عىل  وع بتنسيق من االتحاد المتوسطي  4هو مشر . يتم تنفيذ المشر ي سنوات وممول من اإلتحاد األوروب 
كاء: اتحاد غرف التجارة األوروبية  5وائتالف يتكون من  BUSINESSMEDلمنظمات األعراف  شر
EUROCHAMBRESالتجارة والصناعة للبحر المتوسط  ، جمعية غرفASCAME، شبكةANIMA  لالستثمار،مركز

 . GACIC، الغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة  CAWTARالمرأة العربية للتدريب والبحوث 

 لالستفسار 

، مدير االتصاالت  ي  زياد الدباب 

promotion@businessmed-umce.org | 00216 98 77 80 81  


