Τρ
ρίτη, 9 Ιουνίου 2015
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλ
λη του ΚΕΒ
ΒΕ
Μέλη ∆ιμερ
ρών Επιχειρ
ρηματικών Συνδέσμων
Σ
Κυρίες, κύριοι,
μα: Επίσκεεψη Υπουρ
ργού Ενέργ
γειας, Εμπο
ορίου, Βιομ
μηχανίας και
κ Τουρισμ
μού
Θέμ
σε Λο
ονδίνο και Παρίσι
Π
Επιχ
χειρηματικ
κή Αποστολ
λή και Φόρ
ρουμ
7 και 9 Οκτωβρίο
ου 2015
Στα πλα
αίσια της επ
πίσκεψης το
ου Υπουργο
ού Ενέργεια
ας, Εμπορίο
ου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
κ. Γιώργγου Λακκοττρύπη στο Λονδίνο
Λ
καιι στο Παρίσ
σι, συνδιοργγανώνεται από
α
το ΚΕΒΕ και το
Υπουργγείο Ενέργεειας, Εμπορ
ρίου, Βιομηχ
χανίας και Τουρισμού επιχειρημα
ατική αποσττολή και
Φόρουμ
μ στο Λονδ
δίνο στις 7 Οκτωβρίου 2015 και στο Παρίσ
σι στις 9 Οκ
κτωβρίου 2015,
2
με
σκοπό την ευρεία
α προώθηση των επιχ
χειρηματικώ
ών σχέσεωνν μεταξύ το
ου επιχειρη
ηματικού
υ της Κύπρο
ου και των εν
ε λόγω χωρών.
κόσμου
α της αποσ
στολής έχει ω
ως εξής:
Το προκαταρκτικό πρόγραμμα
2015
06/10/2
07/10/2
2015
08/10/2
2015
09/10/2
2015
10/10/2
2015

Ανα
αχώρηση από
α
Λάρνα
ακα για Λον
νδίνο
Επιιχειρηματικ
κό Φόρουμ
μ στο Λονδίνο
Ανα
αχώρηση από
α
Λονδίν
νο για Παρίσι
Επιιχειρηματικ
κό Φόρουμ
μ στο Παρίσ
σι
Επιιστροφή σττη Λάρνακα

Το Φό
όρουμ θα προσφωνή
ήσει ο Υπ
πουργός Εννέργειας, Εμπορίου,
Ε
Βιομηχαννίας και
Τουρισ
σμού κ. Γιώ
ώργος Λακκκοτρύπης
1. Καττά τη διάρκεεια του Φόρ
ρουμ θα γίννει παρουσίίαση της Κύ
ύπρου σαν Επιχειρημα
ατικό και
Επεενδυτικό Κέντρο.
η στη διευθ
θέτηση επιχειρηματικών
ν συναντήσ
σεων (B2Bss) και ως
2. Θα δοθεί ιδιαίττερη έμφαση
τ
η έγκαιρη
έ
δήλ
λωση συμ
μμετοχής είίναι απαραίίτητη, ούτω
ως ώστε να δοθεί ο
εκ τούτου,
ανα
αγκαίος χρό
όνος στουςς συνδιοργα
ανωτές μαςς στις δύο πόλεις να
α διευθετήσ
σουν τις
επιχ
χειρηματικέςς συναντήσ
σεις εκ μέρους σας.
οι ενδιαφέρονται να συ
υμμετάσχου
υν, παρακαλούνται να συμπληρώ
ώσουν ηλεκκτρονικά
3. Όσο
την επισυναπττόμενη δήλω
ωση συμμετοχής και να
ν την επισ
στρέψουν σττο ΚΕΒΕ μέχρι τις
ος των συμμετεχόν
σ
ντων θα αποσταλεί στους
10 Ιουλίου 2015. Ο κατάλογο
ούν οι συνναντήσεις. Αργοπορημένες αιτήσεις θα
συννδιοργανωτέές για να διευθετηθο
γίνο
ονται δεκτέές μόνο για το φόρ
ρουμ, καθώ
ώς δεν μπ
πορούμε να
ν εγγυηθο
ούμε τη
συμ
μπερίληψη τους
τ
στον κατάλογο
κ
τω
ων επιχειρημ
ματικών συνναντήσεων..
ωση Συμμεττοχής θα πρ
ρέπει να συνοδεύεται από
α
τραπεζζική επιταγή
ή σε διαταγή
ή ΚΕΒΕ,
Η ∆ήλω
ή με κατάθεση στο
ους πιο κάτω
ω λογαριασ
σμούς τραπεζών με ανττίγραφο στο
ο ΚΕΒΕ (σττο οποίο
ώνεται ο σκοπός της κατάθεσης)). Το ποσό
ό αυτό είναιι για σκοπο
ούς προετοιμασίας,
να δηλώ
Αποποίη
ηση Ευθύνηςς:
Το Κυπρ
ριακό Εμπορ
ρικό και Βιομηχανικό Επ
πιμελητήριο δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιιαδήποτε
ζημιά η βλάβη προκύψει από τυχόν
τ
αναβο
ολή η ακύρω
ωση του Φόρουμ ή/και της επιχειρη
ηματικής
μβανομένων τυχόν μεταφ
φορικών εξό
όδων ή/και εξόδων διαμο
ονής.
αποστολλής, περιλαμ

προβολλής και δια
αφήμισης τη
ης αποστολλής και τω
ων συμμετεχ
χόντων. Το
ο ποσό αυ
υτό δεν
επιστρέέφεται. Το κόστος συμ
μμετοχής έχ
χει ως εξής:
ν Συνδέσμω
ων που
€ 300 για τα μέλη του ΚΕΒΕ ή/και τα μέλλη των ∆ιμεερών Επιχεειρηματικών
λλειτουργούν
ν κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ
η
€ 400 για μη μέλη
ογαριασμού: 0194-12-0
006537
Τράπεζζα Κύπρου, αριθμός λο
Ελληνικκή Τράπεζα
α, αριθμός λογαριασμού
λ
ύ: 121-01-0
013924-01
αλούμε σημειώστε όττι στον καττάλογο των
ν συμμετεχ
χόντων θα περιλαμβά
άνονται
Παρακα
μόνο ο
οι εταιρείες που θα κα
αταβάλουν το πιο πάν
νω ποσό.
ρισσότερες πληροφορ
ρίες μπορεείτε να επιικοινωνήσεττε με το Τμήμα
Τ
∆ιεθ
θνών &
Για περ
∆ημοσίων Σχέσεω
ων του ΚΕΒΕ
Ε στο τηλ: +357
+
22 889
9718.
μηση,
Με εκτίμ
Λία Ριρή
ργός
Λειτουρ
Τμήμα ∆ιεθνών
∆
κα
αι ∆ημοσίωνν Σχέσεων

Αποποίη
ηση Ευθύνηςς:
Το Κυπρ
ριακό Εμπορ
ρικό και Βιομηχανικό Επ
πιμελητήριο δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιιαδήποτε
ζημιά η βλάβη προκύψει από τυχόν
τ
αναβο
ολή η ακύρω
ωση του Φόρουμ ή/και της επιχειρη
ηματικής
μβανομένων τυχόν μεταφ
φορικών εξό
όδων ή/και εξόδων διαμο
ονής.
αποστολλής, περιλαμ

Tuessday, 09 June 2015
TO:

All Memberrs of the CC
CCI and
Members of
o the Bilateral Businesss Associatio
ons

Ladies and Gentlemen,
RE: Visitt of the Min
nister of En
nergy, Com
mmerce, Ind
dustry & To
ourism to
Lon
ndon and Paris
P
Business Delegation
n & Forum
7 & 9 October 2015
ne visit of the
t
Ministerr of Energyy, Commercce, Industry
y and Tourrism Mr.
With the opportun
on and Parris, the Cyp
prus Chamber of Com
mmerce & Industry
Giorgoss Lakkotripiis to Londo
(CCCI) and the Ministry of Energy, Com
mmerce, Ind
dustry & To
ourism are jointly
j
organising a
on and Foru
um in Lond
don on the
e 7 October 2015 and
d in Paris on
o the 9
businesss delegatio
Octobe
er 2015, aim
med at the broad prom
motion of business
b
re
elations betw
ween the business
b
communities of Cy
yprus and th
he respectiv
ve countriess.
aft program is as follow
ws:
The dra
2015
06/10/2
07/10/2
2015
08/10/2
2015
09/10/2
2015
10/10/2
2015

Dep
parture from
m Larnaca to London
n
Bus
siness Foru
um in Lond
don
Dep
parture from
m London to Paris
Bus
siness Foru
um in Paris
s
Retturn to Larn
naca

The Fo
orum will be
b addressed by the
e Minister of Energy
y, Commerce, Indusstry and
Tourism
m Mr. Giorrgos Lakko
otripis
1. Durring the Forrum there will
w be a pre
esentation o
on Cyprus as
a a Busine
ess and Invvestment
Cen
ntre.

2. Spe
ecial empha
asis will be given in setting up business
b
me
eetings (B2
2Bs) and th
herefore,
your timely re
egistration is required
d, as to allow ample time for ou
ur co-organ
nisers in
ndon and Pa
aris to set up the meetiings on you
ur behalf.
Lon
t
are intterested to participate are kindly asked to complete
c
th
he registration form
3. All that
and
d return it to
o the CCCI by 10 July,, 2015. The
e list of participants will be sent to
o our coorga
anisers in London and Paris forr arranging the meetin
ngs. Late applications
a
s will be
acce
epted only for the foru
um and we cannot gua
arantee that they will be
b added to
o the list
for the
t B2B me
eetings.
Form mustt be accom
R
mpanied by a cheque made out to
t the CCC
CI, or by
Your Registration
proof off deposit (sstating the purpose)
p
into one of th
he bank accounts liste
ed below. This
T
sum
will be used to co
over organissational an
nd administrrative expe
enses, as well
w as prom
motional
a gaining increased exposure
e
fo
or the mission and the
e participants. This
expenses aimed at
n cost is as follows:
sum is non-refundable. The registration
Disclaimeer:
The Cyprrus Chamber of Commercee and Industryy will not be held responsible or liable for
f any lossess incurred
due to po
ostponement or cancellatio
on of a Forum
m or business delegation, in
ncluding but not
n limited to travelling
and acco
ommodation expenses.
e

CCI and me
embers of any
a of the Bilateral
B
Bussiness Asso
ociations
€ 300 for members of the CC
u
its ausspices
operating under
€ 400 for non-members
ber: 0194-12-006537
Bank off Cyprus acccount numb
Hellenicc Bank acco
ount numbe
er: 121-01-0
013924-01
ompanies that
t
have paid
p
the ab
bove amou
unt will be included in
n the catalo
ogue of
Only co
particip
pating com
mpanies.
nformation, you may contact the
e Department of Inte
ernational & Public
For anyy further in
Relation
ns of the CC
CCI on tel.: +357 22 88
89718.

ely,
Sincere
Lia Ririss
Officer
nal and Pub
blic Relation
ns
Dept. of Internation

Disclaimeer:
The Cyprrus Chamber of Commercee and Industryy will not be held responsible or liable for
f any lossess incurred
due to po
ostponement or cancellatio
on of a Forum
m or business delegation, in
ncluding but not
n limited to travelling
and acco
ommodation expenses.
e

PARTICIPATION FORM
BUSINESS DELEGATION & FORUM TO THE UK AND FRANCE
(LONDON & PARIS)
07 & 09 October 2015

Name of Company:
Participant(s):

Name:

Position:

Name:

Position:

Name:

Position:

Address:
PO Box:
Tel:
E-Mail:

Post Code/Town:
Mobile:

Fax:
Website:

COMPANY ACTIVITY:

AREAS OF INTEREST FOR COOPERATION:

We Offer:

Distribution Agreement

Manufacturing Agreement

Commercial Agency Agreement

Joint Venture

Subcontracting

Outsourcing

Reciprocal Production

Services

Other

More Details (Optional):

We Request:

Distribution Agreement

Manufacturing Agreement

Commercial Agency Agreement

Joint Venture

Subcontracting

Outsourcing

Reciprocal Production

Services

Other

More Details (Optional):

TARGET PARTNER SOUGHT/MARKET SEGMENT
(Ideal features of companies that you want to meet in the B2B meetings)

MAIN ADVANTAGES THAT YOUR COMPANY COULD OFFER A POTENTIAL PARTNER:

Date:

Signature:

Please fill in the above form and send to:
CCCI, Department of International and Public Relations
Email: lia@ccci.org.cy ,Fax: 22 668630
NOT LATER THAN 10 JULY 2015

