ΚΥΠΡΟΣ-ΙΡΑN: Ανοίγουν οί δρομοί
γία επίχείρηματίκες συνεργασίες!
Κύριοι Ομιλητές:
Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης
Υφυπουργός Οικονομικών του Ιράν Dr. Ali Asgari
Με την ευκαίρία της επίσκεψης στην Κύπρο του Ιρανού Υφυπουργού
Οίκονομίκών καί Δίευθυντή του Οργανίσμού Φορολογίας του Ισλαμίκού
Κράτους του Ιράν Dr. Ali Asgari αλλά καί της ίδρυτίκής συνέλευσης του
Κυπρο-Ιρανίκού Επίχείρηματίκού Συνδέσμου, το ΚΕΒΕ δίοργανώνεί την Τρίτη 4
Αυγούστου εκδήλωση παρουσίασης των επίχείρηματίκών καί οίκονομίκών
προοπτίκών που δημίουργούνταί από την άρση των απαγορευτίκών μέτρων
στο Ιράν καί το άνοίγμα της Ιρανίκής αγοράς.
Κύρίοί ομίλητές στην εκδήλωση θα είναί ο Υπουργός Οίκονομίκών κ. Χάρης
Γεωργίάδης καί ο Υφυπουργός Οίκονομίκών του Ιράν οί οποίοί θα αναφερθούν
στίς συμφωνίες που θα έχουν υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών καί φυσίκά τίς
προοπτίκές που προκύπτουν από το άνοίγμα της μεγάλης Ιρανίκής αγοράς
στους τομείς του εμπορίου, των επίχείρηματίκών συνεργασίών, καί των
επενδύσεων. Αξίζεί να σημείωθεί ότί το Ιράν έχεί ήδη ολοκληρώσεί συμφωνίες
πέραν των €2 δίς με εταίρείες Ευρωπαϊκών χώρων.
Το ΚΕΒΕ θεωρεί πως οί προοπτίκές που δίανοίγονταί είναί τεράστίες καί
προτρέπεί τα μέλη του όπως συμμετάσχουν τόσο στην εκδήλωση όσο καί στον
υπό ίδρυση Κυπρο-Ιρανίκό Επίχείρηματίκό Σύνδεσμο.
Η εκδήλωση δίοργανώνεταί στο ΚΕΒΕ (7ος όροφος) την Τρίτη 4 Αυγούστου
2015 στις 4 μ.μ. καί οί ενδίαφερόμενοί παρακαλούνταί όπως συμπληρώσουν
την αίτηση συμμετοχής που επίσυνάπτεταί καί την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ
( ηλ. ταχ. : stavri@ccci.org.cy) το αργότερο μέχρί τίς 31 Ιουλίου 2015.
Της εκδήλωσης θα προηγηθεί η Ιδρυτίκή Συνέλευση του Κυπρο-Ιρανίκού
Επίχείρηματίκού Συνδέσμου στίς 3 μ.μ. καί πάλί στο ΚΕΒΕ (1ος όροφος).
Επίσυνάπτεταί αίτηση εγγραφής στο Σύνδεσμο καί όσοί ενδίαφέρονταί να
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γίνουν μέλη του Συνδέσμου καί να συμμετάσχουν στην Ιδρυτίκή Συνέλευση του
(καί δεν έχουν ακόμα δηλώσεί τη συμμετοχή τους) παρακαλούνταί όπως την
συμπληρώσουν καί αποστείλουν στο ΚΕΒΕ ( ηλ. ταχ. : stavri@ccci.org.cy) το
αργότερο μέχρί τίς 31 Ιουλίου 2015.
Γία περίσσότερες πληροφορίες γία την εκδήλωση ή την ίδρυτίκή συνέλευση του
Συνδέσμου παρακαλείστε όπως επίκοίνωνήσετε με τη Λία Ρίρή στο ΚΕΒΕ στο
τηλ. 22889720 ή στο ηλ. ταχ. lia@ccci.org.cy .

Με εκτίμηση

Μάρίος Τσίακκής
Γενίκός Γραμματέας ΚΕΒΕ
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27 July, 2015.

CYPRUS-IRAN: Paving the road for
business cooperation
__________________________________________

On the occasion of the visit of the Deputy Minister of Finance of Iran Dr. Ali
Asgari (who is also the Head of Islamic Republic of Iran’s Tax Organization
(IRITO)) to Cyprus and the Inaugural Meeting of the Cyprus-Iran Business
Association, the Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI) is organizing
on the 4th of August 2015, an event to present the business and economic
prospects arising from the lifting of the economic embargo on Iran and the
subsequent opening of the Iranian market.
The speakers will be the Cyprus Minister of Finance Mr. Harris Georgiades and
the Deputy Minister of Iran Dr Ali Asgari who will refer to the agreements the
two governments will have signed and the opportunities arising from the
opening of the vast Iranian market in the sectors of trade, business cooperation
and investments. It is worth noting that Iran has already concluded deals with
other European companies worth over €2 billion.
The CCCI is a firm believer that the forthcoming potentials are huge and urges its
members to take part in both the event and the inaugural meeting of the CyprusIran Business Association.
The event will take place on Tuesday 4 August at the CCCI (7th floor) at 4 p.m.
and participants are kindly requested to fill in the attached participation form
and return it to the CCCI (email: stavri@ccci.org.cy) no later than the 31st of July
2015.
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-2Prior to the event, the Inaugural meeting of the Cyprus-Iran Business Association
will take place at 3pm also at the CCCI (1st floor). Attached you may find the
relevant participation form that should be returned to the CCCI (email:
stavri@ccci.org.cy) by the 31st of July 2015. Participants that have already
registered for the Inaugural meeting do not need to resend the form.
For more information on the event or the inaugural meeting you are kindly
requested to contact Lia Riris on 22889720 or by email at lia@ccci.org.cy.
Yours sincerely,

Marios Tsiakkis
Secretary General

/SCH
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I have been informed about the Cyprus – Iran Business Association founding meeting and I hereby declare
my interest to participate*. I understand that my eventual application shall be considered provided that I
fulfil all commitments, in accordance with the Memorandum of the Association to become a member.
Name of Company:
Name of Representative:
Sector/Area of Activity:
Postal Address:
P.O. Box:

Area Code:

Tel:

Fax:

Email:
Website:

Date:

Signature:

*Subscription fee to be set by first Board of Directors

Operating under the auspices of the Cyprus Chamber of Commerce & Industry
Tel: +357 22889718, Fax: +357 22668630
Email: aioannides@ccci.org.cy

Participation Form
CYPRUS-IRAN: PAVING THE ROAD FOR
BUSINESS COOPERATION
TUESDAY 4 AUGUST 2015
4p.m. CCCI Premises
Company Name:
Name of Representatives:

1.
2.
3.
4.

Email for communication:

Date:

Signature:

Please return the form duly completed by 31 July 2015 (stavri@ccci.org.cy)
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