
 

 
 

 
Λευκωσία, 26 Φεβρουαρίου 2016 

 
 
Προς: Όλους τους Ενδιαφερόμενους 
 
Από: Λία Ριρή, Λειτουργό ΚΕΒΕ 

  
 

International Festival for Business 2016 
 
Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με τον Κύπρο-Βρετανικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο σας προσκαλούν να 
συμμετάσχετε στο Διεθνές Επιχειρηματικό Φεστιβάλ (International Festival for Business -IFB) 
2016 που διοργανώνετε για δεύτερη φορά στο Λίβερπουλ, Αγγλίας μεταξύ 13 Ιουνίου και 1 
Ιουλίου 2016.  
 
Η εν λόγω έκθεση θεωρείται το μεγαλύτερο φετινό επιχειρηματικό γεγονός στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και πραγματοποιείται με την πλήρη στήριξη της Βρετανικής Κυβέρνησης μέσω του UKTI (UK 
Trade & Investment) και της πρωτοβουλίας GREAT Campaign. Το 2014 που διοργανώθηκε για 
πρώτη φορά κατάφερε να προσελκύσει σχεδόν 69.000 επισκέπτες. 
 
Το Φεστιβάλ αποτελεί επιχειρηματικό γεγονός δικτύωσης και απευθύνεται κυρίως στους πιο 
κάτω: 
 

- Αγοραστές που αναζητούν βρετανικά προϊόντα 
- Επενδυτές που αναζητούν επιχειρηματικές ευκαιρίες στο ΗΒ 
- Εταιρίες που αναζητούν συνεργασίες (κοινοπραξίες, συγχωνεύσεις, εξαγορές) με 

βρετανικούς οργανισμούς 

- Προμηθευτές που αναζητούν διανομείς και συνεργάτες στο ΗΒ 
 
Το IFB, στις τρεις εβδομάδες που θα διαρκέσει, θα επικεντρωθεί στους εξής τομείς: 
 

- Βιομηχανία (Manufacturing) – από 13 έως 19 Ιουνίου 
- Ενέργεια/Περιβάλλον (Energy/Environment) – από 20 έως 26 Ιουνίου 
- Δημιουργία-σχεδιασμός/Ψηφιακότητα (Creative/Digital) – από 26 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 

 
Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν χωρίς οποιαδήποτε οικονομική 
επιβάρυνση. Στόχος του Φεστιβάλ είναι όπως για τον κάθε συμμετέχοντα οργανωθούν 
τουλάχιστον 5 συναντήσεις με βρετανικούς οργανισμούς (B2B meetings) και προσφερθεί κάθε 
δυνατή υποστήριξη/καθοδήγηση για την οργάνωση όσο το δυνατόν περισσότερων συναντήσεων 
μεταξύ επιχειρήσεων που παρουσιάζουν προοπτικές συνεργασίας (matching).  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα 
www.ifb2016.com. 
 
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο 
συμμετοχής και να το επιστέψουν στο ΚΕΒΕ το συντομότερο δυνατό. Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Λία Ριρή στο ΚΕΒΕ 
στο 22 889720 (email: cyprusuk@ccci.org.cy)   
 
Με εκτίμηση  
 
Λία Ριρή  
ΚΕΒΕ  

http://www.ifb2016.com/
mailto:cyprusuk@ccci.org.cy
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of Delegates

Previous Delegation

IFB2016 FLY AND BUY BUSINESS CASE

(Continue on to second page).

In partnership with

https://www.youtube.com/user/IFB2014
https://www.linkedin.com/company/2898893?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A174324981452172590431%2CVSRPtargetId%3A2898893%2CVSRPcmpt%3Aprimary
http:/https://twitter.com/IFB2016


What Delegates will  
be looking for

Business Case

In partnership with

https://www.youtube.com/user/IFB2014
https://www.linkedin.com/company/2898893?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A174324981452172590431%2CVSRPtargetId%3A2898893%2CVSRPcmpt%3Aprimary
http:/https://twitter.com/IFB2016
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