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Κυρίες, κύριοι, 
 

Θέμα: Επίσκεψη Προέδρου της ∆ημοκρατίας στο ΚΑΤΑΡ  
Επιχειρηματική Αποστολή  και Φόρουμ  

27-30 Ιανουαρίου 2014 
 
Με την ευκαιρία της επίσκεψης του Προέδρου της ∆ημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη 
στο Κατάρ, στις 28 και 29 Ιανουαρίου 2014 το ΚΕΒΕ, το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου 
Κατάρ και Χωρών Συμβουλίου Συνεργασίας Αραβικού Κόλπου  που ανήκουν  στη 
δύναμή του, οργανώνουν επιχειρηματική αποστολή και Φόρουμ στο Κατάρ με σκοπό 
την περαιτέρω προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ του επιχειρηματικού 
κόσμου της Κύπρου και του Κατάρ. 
 
Το προκαταρτικό πρόγραμμα της αποστολής έχει ως εξής: 
 
27/1/2014 Αναχώρηση για Κατάρ 
      Επιχειρηματικό Φόρουμ στην Ντόχα / Κατάρ 
30/1/2014 Επιστροφή για Κύπρο 
   
Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας. 
 
Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής του Φόρουμ θα καθορισθεί με βάση το 
γενικότερο πρόγραμμα του Πτ∆ και θα σας ανακοινωθεί εντός των ημερών. 
 

1. Στην αποστολή μπορούν να συμμετάσχουν εταιρείες που ασχολούνται με τον 
τομέα του τουρισμού, κατασκευών, κτηματαγοράς, ενέργειας, επικοινωνιών 
logistics καθώς επίσης με το εμπόριο (εξαγωγές/ εισαγωγές).  Επίσης εταιρείες 
που ενδιαφέρονται για συνεργασίες / κοινοπραξίες στον τομέα των  
βιομηχανιών. 
 

2. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν  
Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο Υπηρεσιών. 
 

3 Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων και 
ως εκ τούτου η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη.  Οι οργανισμοί 



που θα είναι συνδιοργανωτές στo Φόρουμ, επιθυμούν να έχουν έγκαιρα τον 
κατάλογο των συμμετεχόντων. 

 
4 Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την 

επισυναπτόμενη δήλωση συμμετοχής και να την επιστρέψουν στο ΚΕΒΕ μέχρι 
τις 3/1/2014.  Ο κατάλογος των συμμετεχόντων θα αποσταλεί στους 
συνδιοργανωτές για να διευθετηθούν οι συναντήσεις. 
 

Για το σκοπό αυτό προτρέπουμε τις εταιρείες και τους ενδιαφερόμενους για όλα τα πιο 
πάνω θέματα όπως δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους. 
 
Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από τραπεζική επιταγή αξίας 
300 Ευρώ σε διαταγή ΚΕΒΕ, ή με κατάθεση στους πιο κάτω λογαριασμούς 
τραπεζών με αντίγραφο στο ΚΕΒΕ (στο οποίο να δηλώνεται ο σκοπός της 
κατάθεσης) και πάλι συνοδευόμενη με τη ∆ήλωση Συμμετοχής.  Το ποσό αυτό 
είναι για σκοπούς προετοιμασίας, προβολής και διαφήμισης της αποστολής και 
των συμμετεχόντων.  Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται. 
 
Bank of Cyprus account number  0194-12-006537 
Bank of Cyprus Ltd (ex Laiki Bank) 011-11-010935 
Hellenic Bank account number 121-01-013924-01 
 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι στον κατάλογο των συμμετεχόντων θα 
περιλαμβάνονται μόνο οι εταιρείες που θα καταβάλουν το πιο πάνω ποσό. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Υπηρεσιών και 
Εμπορίου του ΚΕΒΕ τηλ. 22889890. 
 
Με εκτίμηση 
 
 
 
 
Χρίστος Πετσίδης 
∆ιευθυντής 
Υπηρεσιών και Εμπορίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARTICIPATION FORM 
BUSINESS FORUM 

DOHA – QATAR 
 

 
NAME OF COMPANY:……………………………………………………………… 
 
NAME OF INTERESTED PERSON:………………………………………………. 
 
ADDRESS: ………………………………………………………………………….. 
 
P.O.BOX: ……………………………………POST CODE/TOWN………………. 
 
TELEPHONE:………………………………FAX:…………………………………. 
 
MOBILE: ……………………………………. 
 
E-MAIL: ……………………………………..WEB-SITE:………………………….. 
 
COMPANY ACTIVITY: ……………………………………………………………… 
 

AREA OF INTEREST FOR C0-OPERATION 
 
EXPORTS/IMPORT (specify): ……………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
JOINT-VENTURES(specify):………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
SERVICES (specify): ……………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
DATE ………………………………………SIGNATURE…………………………. 
 

Παρακαλώ συμπληρώστε και αποστείλατε: 
KEBE 
TΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ        
Ταχ.Θυρ.21455, 1509 Λευκωσία 
ΦΑΞ: 22667593, email: martha@ccci.org.cy      


