Λευκωσία, 26 Ιουνίου 2015
ΠΡΟΣ: Όλους τους Ενδιαφερομένους
Κυρίες/Κύριοι,
Εκδηλώσεις και Εκπαιδευτικά Εργαστήρια στο Πλαίσιο της Πρωτοβουλίας
«Invest Horizon» για την Αύξηση της Ετοιμότητας των Επιχειρήσεων να
Προσελκύσουν Επενδύσεις
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης
Κύπρου επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα συμμετοχής
των κυπριακών επιχειρήσεων σε εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια της
πρωτοβουλίας «Invest Horizon» για την αύξηση της ετοιμότητας των επιχειρήσεων να
προσελκύσουν επενδύσεις (investment readiness), τα οποία θα πραγματοποιηθούν
μεταξύ Ιουλίου και Νοεμβρίου 2015, ως ακολούθως:


Εργαστήρια «Investment Readiness Coaching Academies», που θα
πραγματοποιηθούν στην Τουλόν, το ∆ουβλίνο και την Κοπεγχάγη μεταξύ
Ιουλίου και Νοεμβρίου 2015



Εκδήλωση «Digitaltech Summit», ένα επενδυτικό Φόρουμ για επιχειρήσεις
που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης, που θα πραγματοποιηθεί στη
Λισαβόνα, στις 20 Οκτωβρίου 2015.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν από έμπειρους επενδυτές και
εκπαιδευτές προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους για επιτυχή
προσέλκυση χρηματοδότησης. Επιλεγμένες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να
παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους ενώπιον εξειδικευμένων επιχειρηματικών
αγγέλων και επενδυτών στις εκδηλώσεις Investment Forums. Ο κατάλογος των
επόμενων
εκδηλώσεων
είναι
αναρτημένος
στην
ιστοσελίδα:
http://www.investhorizon.eu/events.aspx
Συναφώς αναφέρεται ότι, η πρωτοβουλία «Invest Horizon» στοχεύει στην αύξηση των
επενδύσεων σε καινοτόμες ευρωπαϊκές Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) μέσω
δραστηριοτήτων κατάρτισης για ενίσχυση της ετοιμότητας των ΜμΕ να προσελκύσουν
επενδύσεις, εύκολης πρόσβασης σε ευρωπαίους επενδυτές και της ευαισθητοποίησης
των επενδυτών.
Οι υπηρεσίες της πρωτοβουλίας παρέχονται από ένα δεκαμελές δίκτυο έμπειρων και
καταρτισμένων οργανισμών, σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων (από νέες
επιχειρήσεις μέχρι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης - start-ups to midcaps) και σε
επενδυτές.
Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆εληγιώργη 3, 1066 , Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ. + 357-22889860, Φαξ. + 357-22665685, E-mail:meropi@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy

-2Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
«Invest Horizon» είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
για συμμετοχή μέσα από την ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας «Invest Horizon» στην
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.investhorizon.eu
Για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος, κ. Μαρίνο Πορτοκαλλίδη (τηλ:
22 205052, e-mail: mportokallides@research.org.cy .
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