ΕΠΕΙΓΟΝ

Λευκωσία, 12 Φεβρουαρίου 2016
ΠΡΟΣ:

΄Ολους τους ενδιαφερομένους

ΘΕΜΑ:

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή από τον τομέα της
Γεωργίας στην Κίνα και Ιαπωνία

Κυρία/ε,
΄Εχουμε πληροφορηθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για θέματα
Γεωργίας κ. Phil Hogan προγραμματίζει επίσκεψη στην Κίνα και Ιαπωνία στις
16-22 Απριλίου 2016.
Τον Επίτροπο θα συνοδεύσει επιχειρηματική αποστολή από επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στους κυριότερους τομείς του εμπορίου/παραγωγής
αγροτικών προϊόντων όπως αλκοολούχα ποτά, κρασιά, γαλακτοκομικά
προϊόντα, ελαιόλαδο, πουλερικά, χοιρινό, φρούτα, λαχανικά και άλλα
μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν πρέπει να
συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη Δήλωση συμμετοχής και να την
αποστείλουν απευθείας στην Ε. Επιτροπή, η οποία θα κάνει και την επιλογή,
στο email: agri-promotion-business-delegation@ec.europa.eu
Τελευταία ημερομηνία δηλώσεων η 15 Φεβρουαρίου 2016.
Με εκτίμηση,

Ανδρέας Ανδρέου,
Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

/ΜΚ.
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EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Directorate B. Multilateral relations, quality policy
B.5. Promotion

APPLICATION FORM

Registration for participation in the business delegation accompanying
Commissioner Hogan in his trade mission in China and Japan
(16-22 April 2016)
Company/association details
Please provide the name of your company
or association
Please indicate the country
Whom are you representing?
Please indicate its turnover
Product(s) concerned
Please provide a brief description of your company/organisation

We want to participate in the mission to

 China
 Japan
 both

Which products would you like to present
during the mission?
Is your organisation already present in the
targeted market(s)?
Contact details
Please provide the name of the contact
person
Please provide the name and the position
of the person who will be present during

the mission
Telephone number
Postal address
Email
Website
Main interest during the mission
What would you like to achieve from your
participation in the trade mission?
Which activities interest you most?

 Seminars on the targeted markets
 B2B matchmaking meetings
 Retail visits
 Product presentations
 Networking

How will you ship product samples?
Please indicate the requirements for
storage of your products (e.g. refrigerator)
Which other services would you need
during the trade mission?
Which of the following could you provide?  Presentation during seminar
 Presentation during press conference
 Product presentation/tasting
Please include any other information which
you find important for your participation in
the trade mission

PLEASE
COMPLETE
AND
RETURN
THE
APPLICATION
FORM
BY
EMAIL
AGRI-PROMOTION-BUSINESS-DELEGATION@EC.EUROPA.EU BY 15 FEBRUARY 2016.
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