
           

 

 
 

           

 
          Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ. + 357-22889800, Φαξ. + 357-22668630, 

 E-mail:chamber@ccci.org.cy 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
         

Λευκωσία, 29 Δεκεμβρίου 2014 
  

ΠΡΟΣ:    Όλα τα Μέλη  

 
ΑΠΟ:   Λεωνίδα Πασχαλίδη, Ανώτερο Διευθυντή Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

 
ΘΕΜΑ:  Επιχειρηματική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Βιετνάμ και Σιγκαπούρη για τις 

Καθαρές Τεχνολογίες, 15 -19 Ιουνίου 2015            

 

Κύριοι, 
 

Στα πλαίσια του προγράμματος EU Business Avenues η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει Επιχειρηματική 
Αποστολή στο Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη μεταξύ 15 -19 Ιουνίου 2015 με θέμα τις Καθαρές Τεχνολογίες 

(Clean Technologies). 

 
Το πρόγραμμα στοχεύει τη διευκόλυνση της εισδοχής εταιρειών της ΕΕ που ασχολούνται με τις Καθαρές 

Τεχνολογίες στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας. Πιο συγκεκριμένα η Αποστολή προσφέρει τις ακόλουθες 
ευκαιρίες στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις: 

 
1. Να κατανοήσουν και γνωρίσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη (εισαγωγείς, διανομείς, 

αντιπροσώπους και υπεργολάβους, ως επίσης και προμηθευτές και κυβερνητικούς παράγοντες) στις 

αγορές του Βιετνάμ και της Σιγκαπούρης 
2. Να επωφεληθούν από υψηλής ποιότητας πληροφόρηση, κατάρτιση, προώθηση και 

στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις κάτω από την αιγίδα της ΕΕ για να αποφασιστεί ο 
τρόπος με τον οποίο θα εγκαθιδρύσουν ή θα ενισχύσουν την παρουσία τους στις αγορές αυτές 

3. Να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη και να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα των 

προσπαθειών για ανακάλυψη νέων αγορών μέσω της χρήσης των δικτύων της ΕΕ, χορηγιών, 
συνδέσεων με σημαντικές εμπορικές εκθέσεις στους τομείς των Καθαρών Τεχνολογιών στη 

Νοτιοανατολική Ασία και πληροφόρησης ως προς το πώς μπορούν να επωφεληθούν από τις 
εξελισσόμενες Εμπορικές Συμφωνίες  

4. Να έχουν τη στήριξη της ΕΕ προς τις ΜΜΕ που επικεντρώνεται στις αγορές της 
Νοτιοανατολικής Ασίας σε σχέση με την εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών στην 

περιοχή 

 
Τελευταία ημερομηνία για δηλώσεις συμμετοχής  είναι η   6η Φεβρουαρίου 2015, έτσι που να υπάρξει 

αρκετός χρόνος για την επιλογή των ΜΜΕ που θα συμμετάσχουν στην Αποστολή. Περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο έντυπο καθώς και στον ιστοχώρο του προγράμματος EU Business 

Avenues (www.businessavenues.eu).  

 
 

Με εκτίμηση, 
 

 

Λεωνίδας Πασχαλίδης 
Ανώτερος Διευθυντής 

Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

http://www.businessavenues.eu/


 

Business Mission to Singapore and Vietnam 
15th—19th June 2015 

Deadline for applications: 6th February 2015 

Discover the Singaporean and Vietnamese 
markets with EU Business Avenues through: 

 Coaching ahead of, during and after the business 
mission 

 Targeted promotion of your company in Singapore  

 Networking and matchmaking including individual 
meetings with counterparts in Singapore and Vietnam 

 Free inter-cultural business courses by local experts 

 Exhibition space at a bespoke two-day exhibition 

 Two-day business visit to Vietnam on 18—19 June 
(optional) 

 Briefings on market and sector opportunities  

 Co-funded customised services (80% up to 1600 EUR)  

 Financial support for accommodation (up to 1000 EUR) 

Clean Technologies opportunities in Singapore 
and Vietnam: 

 Use Singapore as a sales and R&D hub for South East 

Asia 

 Singapore is a leading player in water technology 

 Main focus areas in Singapore range from overall 

water solutions to waste management, air pollution 

control and recycling while there is a pressing focus on 

clean water and waste management in Vietnam 

 Secondary mission focus lies on renewable energies, 

for both Singapore and Vietnam; smart grids and 

energy efficiency for Singapore only  

 Number of governmental initiatives both in Singapore 

and Vietnam for the development of the local 

environment & water industry as well as renewable 

energy projects  

 

 

EU Business Avenues, funded and managed by the European Union, 
organises coaching and one-week business missions to South East Asia for  

European companies 



Who can Apply  

 

The Business Missions are open to companies that: 

 Exist for 5 years and are able to demonstrate 3 
years of financial figures  

 Are entirely or majority EU-owned  

 Are headquartered in the European Union 

 Are active and operational in Water Technology, 
Environment, Renewable Energy or Energy 
Efficiency, either as a producer, a sub-contractor 
or as an R&D or engineering company with its 
own technology 

 Have a proven track record of international 
business cooperation 

 Have a solid business strategy for entering the 
South East Asian markets 

 Have a sufficient turnover and staff employed to 
successfully enter South East Asian markets 

See www.businessavenues.eu for details 

 

 
EU Business Avenues  

Business Mission 
 
 

Briefings by  
local experts 

 
 
 
 

Business exhibition 
 
 
 

Networking opportunities 
 
 

Receptions 
 
 
 

Meetings with potential  
business partners 

 
 
 
 
 
 
 
 

Two-day business visit to  
Vietnam (optional) 

 
 
 

How to Apply 

 

Our quick and easy application process is handled 
online at www.businessavenues.eu : 

 Fill out an expression of interest form  

 Your local cluster coordinator will get in touch 
with you to perform an eligibility check and 
assist you 

 Fill out the electronic application form 

 

Apply now for the Clean Technologies 2015 business 
mission: 

Mission week: 15th—19th June 2015 

Application deadline: 6th February 2015 

 

 

For more information, visit 
www.businessavenues.eu  

Contact us:  

info@businessavenues.eu 

Join us:   

 

http://www.businessavenues.eu/
https://www.businessavenues.eu/
http://www.linkedin.com/groups?gid=7475316&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1394530245839%2Ctas%3Aeu%20business%20avenues%2Cidx%3A2-1-2
https://twitter.com/EUBizAvenues
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