
             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Κυκλοφόρησε ο Οδηγός Business Κύπρου – Ελλάδας 

Οι νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις Κύπρου – Ελλάδας 

 Yellow pages με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας των επιχειρήσεων 
 
Τις ευκαιρίες που δημιουργούν τα νέα δεδομένα στις οικονομίες της Κύπρου και 
της Ελλάδας, αλλά και στον περίγυρο των δύο χωρών, καταγράφει στη νέα 
πολυτελή έκδοσή του ο Οδηγός Business Κύπρου – Ελλάδας. 
 
Στον Οδηγό, που μόλις κυκλοφόρησε στα περίπτερα, γίνεται μια λεπτομερής 
περιγραφή των νέων οικονομικών δεδομένων της Κύπρου και της Ελλάδας και 
παρουσιάζονται οι δυνατότητες επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο 
χωρών είτε στις δύο αγορές, είτε στην ευρύτερη περιοχή. 
 
Στον Οδηγό συμμετέχουν με σημαντικές συνεντεύξεις ο Υπουργός Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, ο Πρέσβης της 
Ελλάδας στη Λευκωσία κ. Βασίλης Παπαϊωάννου, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. 
Φειδίας Πηλείδης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ελλάδας και του ΕΒΕΑ κ. 
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα κ. Φαίδωνας 
Αναστασίου και ο Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Ελλάδας 
κ. Άκης Πηγασίου. 
 
Στον Οδηγό παρουσιάζονται επίσης τα νέα σχέδια μεγάλων επιχειρήσεων της 
Κύπρου και της Ελλάδας και δημοσιεύονται κείμενα για τις δραστηριότητές τους. 
 
Ο Οδηγός, όπως πάντοτε περιέχει "Yellow Pages" στον οποίο περιλαμβάνονται 
τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των κυπριακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και 
αντίστροφα όλων των Ελλαδικών στην Κύπρο. 
 
Ο Οδηγός είναι μια έκδοση της Εταιρείας Επικοινωνίας, Εκδόσεων, Διαφημίσεων 
και Συνεδρίων FMW Financial Media Way, και όσοι επιθυμούν μπορούν να τον 
εξασφαλίσουν από τα περίπτερα ή στο τηλέφωνο 22 342005. 
 
Επίσης η έκδοση διατίθεται από το ΚΕΒΕ στην τιμή των €3.- Όσοι ενδιαφέρονται 

να αποκτήσουν αυτή τη σημαντική έκδοση, μπορούν να απευθυνθούν στο ΚΕΒΕ 

στα τηλ: 22889749 / 22889751 ή να συμπληρώνουν το εσώκλειστο Δελτίο 

Παραγγελίας.  
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ -  ΒUSINESS ΚΥΠΡΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ 

 

Επιθυμώ να μου αποστείλετε τη νέα έκδοση του Οδηγού ΒUSINESS ΚΥΠΡΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ στην 

ακόλουθη διεύθυνση: 

 

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:____________________________________________ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:___________________________________________________ 

 

ΤΗΛ:______________________FAX:________________________________ 

 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:________________________________ 

 

Παρακαλούμε όπως με την αποστολή του Δελτίου Παραγγελίας, αποστείλετε στο ΚΕΒΕ, Τ.Θ. 21455, 

1509 Λευκωσία και το ποσό των €10.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λεωφ.  Γρίβα Διγενή 38  &  Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.+ 357-22889800,    

Φαξ. + 357-22669048, E-mail:chamber@ccci.org.cy Site: www.ccci.org.cy 


