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6 Φεβρουαρίου, 2014. 
 
 

ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΕΝΑ «ΟΡΑΜΑ» 
 
  Στα πλαίσια των εντατικών προσπαθειών του ΚΕΒΕ για διεύρυνση της 
οικονομικής συνεργασίας με τον επιχειρηματικό κόσμο και από χώρες που 
επιδεικνύουν αξιόπιστη προθυμία για αυτή τη συνεργασία, το ΚΕΒΕ έχει 
αποφασίσει την έκδοση του (μηνιαίου/τριμηνιαίου) περιοδικού με τίτλο 
«ΟΡΑΜΑ», το οποίο  για τα δεδομένα του τόπου και όχι μόνο, θα είναι 
πρωτοποριακό, αφού θα είναι δίγλωσσο, στην Ελληνική και Ρωσική γλώσσα, 
δείχνοντας έμπρακτα στους Ρώσους επιχειρηματίες που επιλέγουν την Κύπρο 
για τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, ότι είναι και παραμένουν 
αναπόσπαστο μέρος της Επιχειρηματικής κοινότητας, της χώρας μας. 
 
Η ονομασία του περιοδικού δεν είναι τυχαία γιατί το ΚΕΒΕ, ο μεγαλύτερος 
επιχειρηματικός οργανισμός του τόπου είχε, έχει και θα έχει οράματα, τα οποία 
μετουσιώνονται σε πράξη. 
 
Το νέο περιοδικό του ΚΕΒΕ, θα φιλοξενεί άρθρα, συνεντεύξεις και σχόλια 
δίδοντας έμφαση σε οράματα ανάπτυξης με έμφαση σε τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας όπου η Κύπρος παρουσιάζει ή μπορεί να επιδείξει συγκριτικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.  
 
Θα φιλοξενεί επίσης περιορισμένο αριθμό διαφημίσεων σε πολύ χαμηλό 
κόστος, ώστε κάθε μέλος του ΚΕΒΕ, ανεξαρτήτως μεγέθους, να μπορεί να 
διαφημίσει, προβάλλοντας τα προϊόντα, ή/και υπηρεσίες του σε 6,000 
επιχειρήσεις στην Κύπρο, αλλά και στη Ρωσική κοινότητα που 
δραστηριοποιείται έντονα στο νησί, καθώς και στο εξωτερικό, αφού θα 
διανέμεται σ’όλες τις πρεσβείες, εμπορικά κέντρα καθώς και σε ευρύτατο κύκλο 
ξένων επιμελητηρίων. 
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Το περιοδικό «΄Οραμα» θα κυκλοφορήσει αρχές του 2014, και αναμένουμε ότι 
θα το στηρίξετε με σχετική αρθρογραφία (που θα δημοσιεύεται δωρεάν) καθώς 
και με αριθμό καταχωρήσεων ως ακολούθως: 
 
Ολοσέλιδη έγχρωμη    700 ευρώ + ΦΠΑ 
 
Μισή Σελίδα έγχρωμη   400 ευρώ + ΦΠΑ 
 
1/4  Σελίδα έγχρωμη   250 ευρώ + ΦΠΑ 
 
Για διαφημίσεις στα Ρωσικά, παρακαλείστε όπως απευθύνεστε στον κ. ΄Αντη 
Ναθαναήλ, τηλ.22-889718, 97-889949  Διευθυντή Κυπρο-Ρωσικού και Κυπρο-
Κινέζικου Επιχειρηματικού Συνδέσμου. 
 
Τη γενική ευθύνη τόσο για την ετοιμασία του περιοδικού, την αρθρογραφία και 
θεματολογία όσο και τη συλλογή των διαφημίσεων θα έχει ο διευθυντής 
σύνταξης του περιοδικού Δημήτρης Σαββίδης και η Εταιρεία «ΧΡΩΜΑΣΥΝ» Λτδ 
σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ. 
 
Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας είναι: 
τηλ.22-316630 
φαξ. 22-420786 
Ε-mail. chromasn@cytanet.com.cy 
2 E-Z Aντιστάσεως 
Στρόβολος 2034 
Λευκωσία 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
 
Μάριος Τσιακκής 
Γενικός Γραμματέας 
 
 
 
/ΣΧ 
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ΠΡΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
«ΟΡΑΜΑ» 

================================================ 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
«ΟΡΑΜΑ» 
 
□  ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΕΓΧΡΩΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ   700 ευρώ + ΦΠΑ 
 
□ ΜΙΣΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΧΡΩΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 400 ευρώ + ΦΠΑ 
 
□ 1/4 ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΧΡΩΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 250 ευρώ + ΦΠΑ 
 
 
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ………………………………………………….. 
 
ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: ………………………………………………… 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
ΤΗΛ. ………………………… …   ΦΑΞ. ……………………………… 
 
E-MAIL. …………………………………………………………………. 
 
 
 
 
……………………………..  …………………………………… 
 ΥΠΟΓΡΑΦΗ    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
 
 Παρακαλείστε όπως αποστείλετε την πιο πάνω φόρμα στο 
Φαξ. 22-668630 ή στο E-mail. stavri@ccci.org.cy 
    
 


