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 Ντουμπάι, 11 Οκτωβρίου 2021 

 Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO2020, θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικού 

χαρακτήρα συνέδριο Annual Investment Meeting (AIM Global 2022) με θέμα Επενδύσεις στη Βιώσιμη 

Καινοτομία για ένα Ακμάζον Μέλλον. Το συνέδριο θα λάβει χώρα στο νέο εκθεσιακό χώρο εντός της 

EXPO2020, Dubai Exhibition Centre,  μεταξύ 29-31 Μαρτίου 2022. 

 Η Ετήσια Επενδυτική Συνάντηση (AIM) είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας των 

ΗΑΕ που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα πλαίσιο για παγκόσμια ανταλλαγή βασικών αρχών που στηρίζουν 

τις διεθνείς επενδυτικές πολιτικές, στρατηγικές και πρακτικές για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξης. 

 Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το συνέδριο AIM Global 2022 έχει ως στόχο να προσφέρει ένα 

εκτεταμένο πρόγραμμα προώθησης επενδύσεων που στοχεύει στη δημιουργία ενός δυναμικού οδικού χάρτη 

για την ανάκαμψη της οικονομίας ξεκλειδώνοντας ευκαιρίες, αναδιαμορφώνοντας στρατηγικές και χτίζοντας 

βασικές συνεργασίες για την επιτάχυνση της παγκόσμιας προόδου. Κατά τη διάρκειά του, οι συμμετέχοντες 

στο AIM Global θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις τελευταίες επενδυτικές τάσεις, να 

παρουσιάσουν πληροφορίες για τις επενδυτικές τους ευκαιρίες, να πραγματοποιήσουν παρουσιάσεις 

επενδυτικού προορισμού και να οργανώσουν συγκεκριμένες συναντήσεις με στοχευμένους επενδυτές μέσω 

των διαφόρων λειτουργιών δικτύωσης που προσφέρει η AIM. 

 Το συνέδριο AIM Global 2022 θα είναι υβριδικού χαρακτήρα εκδήλωση που θα επιτρέψει στους 

συμμετέχοντες την αλληλεπίδραση όχι μόνο με φυσική παρουσία, αλλά και μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. 

 Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, ο επίσημος κόμβος του συνεδρίου βρίσκεται στον ακόλουθο 

σύνδεσμο: https://www.aimcongress.com   

 Το συνέδριο βρίσκεται υπό την αιγίδα του Αντιπροέδρου και Πρωθυπουργού των ΗΑΕ και 

Ηγεμόνα του Dubai, Σεΐχη Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ο οποίος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην 

ανάδειξη της πόλης ως κόμβου συνάντησης για θέματα προώθησης και προσέλκυσης επενδύσεων. Σε αυτό το 

πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα ενημερωτικού χαρακτήρα εκδήλωση για την προώθηση του συνεδρίου 

με την παρουσία του Thani Ahmed Al Zeyoudi, Υπουργού Επικρατείας για το Εξωτερικό Εμπόριο και των 

επικεφαλής των οργανισμών προσέλκυσης επενδύσεων του Ντουμπάι (Dubai Investment Authority) και του 

Εμιράτου της Sharjah (SHUROOQ-Sharjah Investment & Development Authority).  
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