
Δελτίο Τύπου: Mosaic Perspectives
Mosaic Perspectives είναι ο τόπος συνάντησης για βιομηχανίες 
με βαςη την Κύπρο, πουείναι σε θέση να διερευνήσουν νέες 
εμπορικές ευκαιρίες μέσω της δημιουργικής καινοτομίας και 
πολιτιστικής παρέμβασης.

Εντός του σκέλους του προγράμματος, «Stages of the Future»
Πάφος Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2017, θα 
συνεργαστεί με Cyins of Creativity  να φιλοξενήσει την πρώτη 
εκδωςη του Mosaic Perspectives , αυτό το Νοέμβριο στην Πάφο.

Λευκωσία, Κύπρος, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Η Κύπρος είναι πλούσια σε δημιουργικότητα και πολιτισμό και  έχει τη δυνατότητα να 
γίνει μια κορυφαία παγκόσμιος δημιουργική δύναμη. Αλλά για να θεωρηθεί αυτο δυνατό, 
πρεπει η κυπριακές βιομηχανίες να ξεκινήςουν να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή  του ντόπιου 
επαγγελματικου τους ταλέντου, παρά να αναθέτουν  τις εργασίες  τους μονο στο εξωτερικό.

Αντιμετωπίζοντας αυτές  τις προσοδοφόρες  ευκαιρίες στο μέλλον , η σειρά σεμιναρίων
Mosaic Perspectives,  προτίθεται να επανεξετάσει τις δυνατότητες συνεργασίας που υπάρχουν 
για τον Κυπριακο δημιουργικό και πολιτιστικό επαγγελματίκο κλάδο  τοςο εγχωρια , όσο και 
στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια αυτών των σεμιναρίων, θα καθορίστει τι έχει αποθαρρύνει 
στο παρελθόν τις καθιερωμένες βιομηχανίες  να συνεργαστούν  μεταξυ τους, και στη συνέχεια 
θα εξερευνήσουμε και θα αναπτύξουμε καινοτόμες και δημιουργικές λύσεις για ενδεχόμενες  
εμπορικές προκλήσεις που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτών των καθιερωμένων  
βιομηχανίων, σήμερα.

Οι δύο πρώτες από αυτές τις ημερίδες θα επικεντρωθουν στην Αναψυχή & Τουριστική  
βιομηχανία και Αγροδιατροφική βιομηχανια.

Μέσα σε  ‘Open Air Factory’ πλαισιο, θα φέρουμε επαγγελματίες εργαζόμενους στον  
δημιουργικο και πολιτιστικό  τομέα, ηγετικους φορείς λήψης αποφάσεων, συμβούλους 
επιχειρήσεων, κυβερνητικά στελέχη, καθώς και διεθνείς εμπειρογνώμονες ανάπτυξης, για...
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Σημειώστε το στην ατζέντα σας
Mosaic Perspectives: Αναψυχή & Τουριστική βιομηχανία: Τρίτη 17 Νοεμβρίου του 2015

Mosaic Perspectives: Aγροδιατροφική  βιομηχανία: Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015

Τοποθεσία:
Palia Ilektriki Municipal Cultural Centre, 8 Vladimirou Irakleous Street, 8010 Pafos
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...πρώτη φορα μαζι  στην ίδια αιθουσα. Μαζί, θα συζητήσουμε συλλογικά πως η δημιουργική  
καινοτομία και η πολιτιστική παρέμβαση μπορουν να συμβάλουν στην εμπορική ανάπτυξη 
στην Κύπρο και το εξωτερικό. Θα δούμε και άλλες αγορές σαν σαφή κριτήρια αξιολόγησης, 
καθώς και τον προσδιορισμό των οποίων ο ρόλος είναι να οδηγήσει πολλές πτυχές αυτής της 
καινοτομίας και της  στρατηγικής για την ανάπτυξη  στην Κύπρο.

Ποιος θα μιλήσει στα σεμινάρια αυτά;

Μερικοί  από τους  πιο επιτυχημένους  Κύπριους επιχειρηματίες καθώς  και οργανώσεις που 
έχουν ήδη αγκαλιάσει τη δημιουργική καινοτομία και την πολιτιστική παρέμβαση, και θα 
μοιράζονται τις εμπειριες τους και στα δύο σεμινάρια. Και στο πλαίσιο της προετοιμασίας 
για την εξαγωγή δημιουργικότητά μας στο εξωτερικό, θα υπάρξουν επίσης παρουσιάσεις 
και εργαστήρια από ορισμένες από τις κορυφαίες εταιρίες και οργανισμούς της Ευρώπης, 
συμπεριλαμβανομένου και του διασυνοριακου προγράμματος ‘Design for Europe’, που 
χρηματοδωτειται  από την ΕΕ.

Σε ποιους απευθύνεται;

Κάθε ημερίδα θα επιτρέψει έως και 80 συμμετέχοντες να παραστουν και να συνεισφέρουν, 
εκ των οποίων, 40 άτομα θα αντιπροσωπεύουν μια διατομή του πυρήνα της βιομηχανίας 
του συγκεκριμένου θέματος του σεμιναρίου, και τα υπόλοιπα 40 άτομα θα είναι Κύπριοι 
επαγγελματίες εργαζόμενοι στον  δημιουργικό  και πολιτιστικό κλάδο. Έχουμε σαν στόχο να 
έιναι ορατή η εκπροσώπηση και της ελληνικης και της τουρκικής κοινότητας της Κύπρου.

Αναψυχή & Τουριςτικη και Αγροδιατροφικη  Βιομηχανία: CEOs, Γενικοί Διευθυντές, 
Διευθύνοντες Συμβούλοι, Ανώτεροι Διευθυντές, Sales & Marketing Managers, Διευθυντές 
Επικοινωνίας ,PR Διευθυντές, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, Εμποροι, Επαγγελματίες στο 
Branding & Προώθηση, Στελέχη εταιριων από τις συγκεκριμένες βιομηχανίες,  Νεοσύστατες 
επιχειρήσεις  (start-ups) σε φάση ανάπτυξης της επιχείρησής τους, και επιχειρηματίες των 
ΜΜΕ που επιθυμούν να εξάγουν το προϊόν ή την υπηρεσία τους, και θέλουν να αναζητήσουν 
συμβουλές για το πώς μπορούν να αναπτύξουν την επωνυμία τους για εξαγωγή.

Δημιουργικές & Πολιτιστικές Βιομηχανίες: Εμπορικοί  επαγγελματίες, Ακαδημαϊκοί, Φοιτητες 
που πλησιάζουν στην αποφοίτηση και ψάχνουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση,  
Γραφεία, Οι επιχειρηματίες, Σχεδιαστές, Παραγωγοί, Καλλιτέχνες, Μουσικοί και ερμηνευτές. 
Αυτοί οι επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν μια καλύτερη εμπορική κατανόηση 
του πώς να παρουσιάσει και να προωθήσει τη δημιουργική παραγωγή τους είναι ιδιαίτερα 
καλούνται να εφαρμόσουν.

Άλλες  αξιοσημείωτες συμμετοχές : Δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, όπως υπουργεία 
και φορείς του εμπορίου, Επαγγελματίες από άλλους τομείς που έχουν άμεσο ή έμμεσο 
ενδιαφέρον για τη χρήση δημιουργικής  και πολιτιστικης εμπειρίας , όπως ο ιατρικός 
τουρισμός και η γεωργία.
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Πώς μπορώ να εγγραφώ για να παρακολουθήσω τα σεμινάρια ;

Μπορείτε να κανετε αιτηςη για να συμμετάσχετε  στα επερχόμενα σεμινάρια Mosaic
Perspectives . Όλες οι αιτήσεις θα εξετασθούν  και οι αιτώντες θα ενημερωθούν για την 
αποδοχή τους το αργότερο εως τη Δευτέρα 2 Νοεμβριου 2015.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.cyins.org
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Παράρτημα

Mosaic Perspectives συνφιλοξενείται από το Cyins of Creativity και την Πάφος 2017, 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Cyins of Creativity - www.cyins.org

Είμαστε η επαγγελματική οργάνωση για την προοθηςη της δημιουργικής  και πολιτιστικης 
επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. Ως επιχειρηματίες, σχεδιαστές, κατασκευαστές, καλλιτέχνες 
και ερμηνευτές, αναλαμβανουμε την ευθύνη να εξασφαλισουμε οτι οι βιομηχανίες μας θα 
γίνουν ενας βιώσιμος και  σημαντικός  τομέας  της κυπριακής εθνικής οικονομίας.

Νέοι στην καρδιά, ανοιχτόμυαλοι , και διεπιστημονικοι, ο ρόλος μας είναι να προωθηθει  
και να στηρίχτει το περιβάλλον της εμπορίκοτητας  των βιομηχανιών της Κύπρου και την 
προώθηση της διατομεακής και διασυνοριακής  συνεργασίας , να αυξήσει το διεθνές εμπόριο 
και τις  ευκαιρίες ανάθεση εργασιών.

Επισήμως εγγεγραμμένη  στην Κύπρο απο το 2014, ως μη κερδοσκοπική, εμπορίκη οργανωςη, 
είμαστε εντελώς ανεξάρτητοι και μη χρηματοδοτούμενοι.  Η πλειοψηφία των προσπαθειών 
μας επιβλέπονται από μια μικρη αλλα  παθιασμένη ομάδα νέων επαγγελματιών στον 

δημιουργικό και πολιτιστικό τομεα, οι οποίοι εργάζονται σε pro-Bono βάση αμοιβής.

Pafos 2017 European Capital of Culture - www.pafos2017.eu

Έχοντας κερδίσει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης στο 2012 με 
την ιδέα  ‘συνδέοντας  Ανατολή και Δύση’, μέσω της γεφύρωσης λαών και πολιτισμών 
και μέσω των ‘open-air’ ιστοσελίδων. Το Pafos2017 ξεκίνησε το 2014  να εφαρμόσει ένα 
πολιτιστικό πρόγραμμα, ενισχύοντας το στο  2015, η επέκτινωντας το στο 2016 και τέλος, με 
αποκορύφωμα στο 2017 με εκατοντάδες πολιτιστικές δραστηριότητες τη σήμανση του έτους 
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Το έτος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, Pafos2017 θα σηματοδοτηθεί από 
δύο πολυεπίπεδες  παραστάσεις,  κυριότερα σημεία θα είναι το άνοιγμα και οι καλοκαιρινές 
εκδηλώσεις. Οι φαντασμαγορικες αυτές παραςταςεις θα καλύπτουν ένα ευρύ τομέα   τέχνης 
και μουσικής από την Κύπρο και το εξωτερικό και το ίδιο το έτος θα περιλαμβάνει ένα ευρύ 
φάσμα εκδηλώσεων, όπως εκθέσεις και εγκαταστάσεις τέχνης στο δημόσιο χώρο, μουσικές 
και θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις δρόμου, ακόμη και συμπόσια γαστρονομίας και 
ιστορικά συνέδρια , όπου οι πολίτες, οι εθελοντές και οι επισκέπτες της θα συμμετάσχουν σε 
μια χρόνια εορτασμών της πόλης.

For more information:
Mahbir THUKRAL, CEO, Cyins of Creativity
Telephone:   +31 (0)6.24.88.96.22
E-mail:             info@cyins.org

www.cyins.org
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Press Release: Mosaic Perspectives
Mosaic Perspectives is the meeting place for where established
industries in Cyprus are able to explore new commercial opportunities 
through creative innovation and cultural intervention.

Within its programme strand, “Stages of the Future,” Pafos 2017
European Capital of Culture will collaborate with Cyins of Creativity to 
host the first series of Mosaic Perspectives, this November in Pafos.

Nicosia, Cyprus, 25th September 2015

Cyprus is bursting with creativity and culture. Cyprus has the potential to become a leading global creative 
powerhouse. But in order for this to even be considered possible, established industries in Cyprus need to 
start engaging with home-grown professional talent, rather than outsourcing their work and the required 
expertise abroad.

Confronting this lucrative opportunity head-on, the Mosaic Perspectives seminar series intends to review 
the collaborative possibilities that exist for Cypriot creative and cultural industry professionals at home 
in Cyprus, as well as abroad. During these seminars, we’ll determine what has deterred the established 
industries in Cyprus to have collaborated with them in the past; and then we’ll explore and develop
innovative and creative solutions to the commercial challenges that are at the forefront of these
established industries today.

The first two of these one-day seminars will focus on the Leisure & Tourism and Agro-Foods industries.

Within an Open Air Factory framework, we’re going to bring Cypriot creative and cultural professionals, 
leading industry decision-makers, business advisors, government officials, and international
development experts together into the same room, for the very first time. Together, we’ll collectively 
discuss how creative innovation and cultural intervention can contribute towards commercial growth in 
Cyprus and abroad. We’ll look at other markets as clear benchmarks, and determine whose role it is to lead 
numerous aspects of this new innovation and growth strategy in Cyprus.
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Mark Your Agendas
Mosaic Perspectives: Leisure & Tourism Industry Tuesday 17th November 2015
Mosaic Perspectives: Agro-Food Industry   Wednesday 18th November 2015

Location: Palia Ilektriki Municipal Cultural Centre, 8 Vladimirou Irakleous Street, 8010 Pafos
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Who will be speaking at these seminars?

Some of the most successful Cypriot entrepreneurs and organisations who have already embraced creative 
innovation and cultural intervention, and will be sharing their stories at both seminars. And in preparation 
for exporting our creativity abroad, there will also be presentations and workshops facilitated by some of 
Europe’s leading companies and organisations, including the cross-border EU-funded, Design For Europe 
programme.

Who should attend?

Each one day seminar will allow up to 80 participants to attend and contribute. Of which, 40 people will 
represent a cross-section of the core industry of that particular seminar theme, and the other 40 people 
will be Cypriot creative and cultural industry professionals. Of which, we’re aiming to have visible
representation of both Greek- and Turkish-Cypriot communities.

Leisure & Tourism and Agro-Foods Industries: CEOs; General Managers; Managing Directors; Senior
Managers; Sales & Marketing Managers; Communications Managers; PR Managers; HR Managers;
Marketers; Branding & Promotion Professionals; Company Executives from these particular industries; 
Start-ups at a growth phase in their business; and SME entrepreneurs looking to export their product or 
service, and wanting to seek advice for how they can develop their brand for export.

Creative & Cultural Industries: Trading professionals; Academics; Students nearing graduation and are 
looking to start their own businesses; Agencies; Entrepreneurs; Designers; Makers; Artists; Musicians and 
Performers. Those professionals wanting to gain a better commercial understanding of how to present 
and promote their creative output are especially urged to apply.

Other Notable Audiences: Public and private organisations such as government ministries and trade 
bodies; Professionals from other sectors with a direct or indirect interest for utilising creative and cultural 
expertise, such as medical tourism and agriculture.

How do I sign up to attend?

You can apply to participate in the upcoming Mosaic Perspectives seminars. All applications will be
reviewed and notified of their acceptance by Monday 2nd November 2015 at the latest.

For full details, please visit: www.cyins.org
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Appendix

Mosaic Perspectives is being co-hosted by Cyins of Creativity and Pafos 2017 European Capital of Culture.

Cyins of Creativity - www.cyins.org

We are the trade organisation for creative and cultural entrepreneurship in Cyprus. As entrepreneurs,
designers, makers, artists and performers, we are taking charge to ensure that our industries become
a viable key sector of the Cypriot national economy.

Young at heart, open‐minded, and interdisciplinary, our role is to advance and support the trading environ-
ment of our industries in Cyprus; to foster cross-sector and cross-border collaborations; and to increase 
international trade and commissioning opportunities.

Officially registered in Cyprus as a non-profit, trade organisation since 2014, we are completely independ-
ent and unfunded. The majority of our efforts are overseen by a small, passionate team of young creative 
and cultural professionals, all of whom are working on a pro-bono basis.

Pafos 2017 European Capital of Culture - www.pafos2017.eu

Having won the title of the European Capital of Culture in 2012 with the concept, ‘Linking East and West,’ 
through bridging people and cultures through its open-air sites. Pafos2017 started in 2014 to implement 
a cultural programme, enhancing it in 2015, extending it into 2016 and finally culminating in 2017 with 
hundreds of cultural activities marking the year of the European Capital of Culture.

The year of the European Capital of Culture in Pafos2017 will be marked by two multi-layered shows - the 
Highlights - which are the Opening and Summer Events. These extravaganzas will cover a wide spectrum 
of art, music and performances from Cyprus and abroad and the year itself will include a wide spectrum of 
events such as exhibitions and public art installations, musical and theatrical performances, street shows, 
even gastronomy symposiums and historical conferences, where the city and its citizens, volunteers and 
visitors will participate in a year of celebrations.

For more information:
Mahbir THUKRAL,
CEO, Cyins of Creativity
Telephone:   +31 (0)6.24.88.96.22
E-mail:             info@cyins.org

www.cyins.org
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