ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Λευκωσία, 09 Μαρτίου 2016
Προς: Όλους τους Ενδιαφερόμενους
Από:

Λία Ριρή, Λειτουργός ΚΕΒΕ

Θέμα: Αποστολές Πρεσβείας των Η.Π.Α σε εκθέσεις για το 2016

Κύριοι / Κυρίες,
Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία διοργανώνει αποστολές στα ακόλουθα συνέδρια και εκθέσεις για
το 2016. Οι εταιρείες ή ιδιώτες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις αντιπροσωπείες μπορούν να
επικοινωνήσουν με την πρεσβεία για πιο λεπτομερείς πληροφορίες ή και για να μάθουν τα οφέλη που
σχετίζονται με την συμμετοχή τους στην κάθε έκθεση στο τηλ .: 22-393362 ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
nicosiaecon@state.gov.
 Hannover Messe, Ανόβερο, Γερμανία, 25-29 Απριλίου
Το Hannover Messe είναι η κορυφαία έκθεση στον κόσμο για προιόντα προηγμένης κατασκευής με
ιδιαίτερη έμφαση στην ενέργεια , έρευνα και ανάπτυξη , βιομηχανικά είδη, βιομηχανικό αυτοματισμό,
και ψηφιακή ενσωμάτωση (που συχνά αποκαλείται The internet of things). O Πρόεδρος των ΗΠΑ
Μπαράκ Ομπάμα θα παραστεί στnν τελετή έναρξης με τη Γερμανίδα Καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ. Η
έκθεση θα περιλαμβάνει περίπτερα εκθετών απο τις ΗΠΑ σε κάθε ένα από τους τομείς που
επικεντρώνεται η έκθεση. Θα υπάρχει επίσης, ενα ειδικό περίπτερο στον τομέα επενδύσεων στις ΗΠΑ
που θα αποτελείται από περίπου 50 οργανισμούς οικονομικής ανάπτυξης. Εκτός απο τις Αμερικανικές
εταιρείες και οργανισμούς οικονομικής ανάπτυξης, στην έκθεση θα παρευρεθούν πολλές
προσωπικότητες από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων της Υπουργού Εμπορίου Penny Pritzker,
κυβερνήτες πολιτειών, διοικητικά μέλη και εμπειρογνώμονες στη βιομηχανία της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης
των
ΗΠΑ.
Για
περισσότερες
πληροφορίες:
http://www.hannovermesse.de/en/program/partner-country/
 Έκθεση Υπεράκτιας Τεχνολογίας (ΟΤC), Χιούστον, ΗΠΑ, 2-5 Μαίου
Η έκθεση OTC είναι η κορυφαία διοργάνωση στον κόσμο για την ανάπτυξη των υπεράκτιων πόρων
στους τομείς της γεώτρησης, εξερεύνησης, παραγωγής, και προστασίας του περιβάλλοντος. Με τη
συμμετοχή πάνω από 90.000 επισκεπτών, η OTC 2015 φιλοξένησε περισσότερους από 2.600 εκθέτες.
Η OTC 2016 θα περιλαμβάνει εκθέματα από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου
και σχετικές βιομηχανίες. Κατασκευαστές μηχανημάτων και εργαλείων, παροχείς υπηρεσιών των
τελευταίων τεχνολογικών επιτευγμάτων σε κατηγορίες όπως, γεώτρηση, έρευνα, περιβάλλοντος,
ελέγχου ρύπανσης, υποθαλάσσιων ερευνών, τηλεπικοινωνιών, κλπ θα εκθέσουν τα προιόντα τους στην
ΟΤC 2016. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως δείτε το δελτίο τύπου μας ή να
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της έκθεσης:
http://cyprus.usembassy.gov/otc2016.html,
http://2016.otcnet.org
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-2 InfoComm, Λας Βέγκας, ΗΠΑ, 4-10 Ιουνίου, 2016
Η InfoComm 2015 ήταν το μεγαλύτερο γεγονός της παγκόσμιας οπτικο-ακουστικής βιομηχανίας, με 950
εκθέτες και περισσότερους από 39.000 συμμετέχοντες από 108 χώρες. Η έκθεση εστιάζει στη ψηφιακή
επικοινωνία σε όλες της τις μορφές, με έμφαση στις οπτικο-ακουστικές εφαρμογές και ψηφιακή
τεχνολογία. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ που περιλaμβάνει αυτή την έκθεση
ανάμεσα στις σημαντικότερες στην χώρα, οι συμμετέχοντες στην αντιπροσωπεία μας στην InfoComm
μπορούν να επωφεληθούν από διευκολύνσεις στη συμμετοχή τους, προκαθορισμένες συναντήσεις με
Αμερικανικές εταιρείες, και δωρεάν είσοδο σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Γιά περισσότερες
πληροφορίες: http://www.infocommshow.org/event-info.php


Ποσειδώνια, Αθήνα, Ελλάδα, 6-10 Ιουνίου, 2016

Η διεθνής ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδώνια, που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια, προσελκύει τις πιο
σημαντικές προσωπικότητες, εταιρείες, και οργανισμούς απο τη διεθνή ναυτιλία. Η Ποσειδώνια 2014
φιλοξένησε 21 εθνικά περίπτερα, περιλαμβανομένων και της Κύπρου και των Ηνωμένων Πολιτειών
Αμερικής (ΗΠΑ). Η αναβαθμιζόμενη σημασία της Κύπρου σαν ανερχόμενου παίχτη στην διεθνή
ναυτιλία έχει προσελκύσει τους τελευταίους μήνες εταιρείες απο τις ΗΠΑ που θέλουν να επεκτείνουν
τις δραστηριότητες τους προσφέροντας υπηρεσίες στον ναυτιλιακό τομέα στην Κύπρο και την
εύρυτερη περιοχή. Λαμβάνοντας μέρος στην αντιπροσωπεία μας σε αυτή την έκθεση θα σας δοθεί η
ευκαιρία να δικτυωθείτε με Αμερικανικές εταιρείες και να συζητήσετε πιθανή συνεργασία ή επέκταση
του κύκλου εργασιών σας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: http://www.posidoniaevents.com/


Διεθνής Έκθεση Ηλιακής Ενέργειας (SPI), Λας Βέγκας, ΗΠΑ, 12-16 Σεπτεμβρίου

Η SPI είναι το κύριο γεγονός της Βόρειας Αμερικής μεταξύ επιχειρήσεων και επαγγελματιών στον τομέα
της ηλιακής ενέργειας και συναφών κλάδων. Περισσότεροι από 15.000 επαγγελματίες του
ενεργειακού κλάδου από περισσότερες από 75 χώρες επισκέφτηκαν την έκθεση SPI 2015. Οι εκθέτες
ήταν άνω των 600 κορυφαίων κατασκευαστών, παρόχων υπηρεσιών, και προμηθευτών. Η έκθεση
αυτή συγκεντρώνει όλο το φάσμα των ιδεών, εμπειρογνωμόνων, και πληροφοριών για την ηλιακή
ενέργεια, με μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης και δυνατότητες συνεργασίας με τις εταιρείες των ΗΠΑ .
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: http://www.solarpowerinternational.com/

Με εκτίμηση,
Λία Ριρή
Λειτουργός
Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
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Nicosia, 09 March 2016
To:

All Interested Parties

From:

Lia Riris, Officer CCCI

Subject: U.S. Embassy Delegations to Fairs 2016
Dear Sir/Madam,

The U.S. Embassy in Nicosia is organizing delegations to the following conferences and exhibitions for
2016. Companies or individuals interested in joining the delegations can contact the Embassy for more
detailed information to learn the benefits associated with joining each event at tel.: 22-393362 or email:
nicosiaecon@state.gov.
 Hannover Messe, Hannover, Germany, April 25 – 29, 2016
Hannover Messe is the world’s leading advanced manufacturing trade show with a special focus on
Energy, Research and Development, Industrial Supplies, Industrial Automation and Digital Integration
(what’s often called The Internet of Things). U.S. President Barack Obama will participate in the opening
ceremonies with German Chancellor Angela Merkel. The fair will also feature large U.S. exhibitor
pavilions in each of the special focus areas. One special focus area will be the U.S. investment pavilion
consisting of approximately 50 economic development organizations. Joining these U.S. companies and
organizations will be many VIPs from the U.S. including the U.S. Secretary of Commerce Penny Pritzker,
State Governors, and industry and policy experts from the U.S. federal government. For more
information see: http://www.hannovermesse.de/en/program/partner-country/
 Offshore Technology Conference (OTC), Houston, USA, May 2 – 5, 2016
OTC is the world’s leading event for the development of offshore resources in the fields of drilling,
exploration, production, and environmental protection. With an attendance of over 90,000 visitors, OTC
2015 featured more than 2,600 exhibitors. OTC 2016 will feature displays by major oil and gas
companies and related subsidiary industries, equipment manufacturers, and service providers of the
latest technological advances.
For more information please see our press release:
http://cyprus.usembassy.gov/otc2016.html or visit the conference website: http://2016.otcnet.org
 InfoComm, Las Vegas, USA, June 4 – 10 , 2016
InfoComm 2015 was the largest audio-visual industry event, with 950 exhibitors and more than 39,000
participants from more than 108 countries. The show focuses on audio, digital signage, and unified
communications. As part of the International Buyer Program (IBP) shows and in cooperation with the
Department of Commerce, our InfoComm delegates can benefit from assistance with logistics, prearranged meetings with U.S. companies, and waived entrance fees among others. For more information
see: http://www.infocommshow.org/event-info.php.
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-2 Posidonia, Athens, Greece, June 6 – 10, 2016
The most influential personalities from the international shipping community, major companies, and
organizations from all sectors of the shipping industry attend this biennial international shipping
exhibition. Posidonia 2014 hosted 21 national pavilions, including Cyprus and the United States. The
growing importance of Cyprus as an emerging player in the global maritime sector has attracted, in the
last few months, U.S. companies who are considering expanding their operations to Cyprus to offer
services to the shipping industry on the island and the region. Joining the delegation could give you the
opportunity to network with U.S. companies and discuss possible expansion or cooperation plans. For
more information on Posidonia see: http://www.posidonia-events.com/general/general-info.aspx
 Solar Power International (SPI), Las Vegas, USA, September 12 – 16, 2016
SPI is North America’s premier business-to-business event for professionals in solar energy and related
fields with more than 15,000 solar energy industry professionals from over 75 countries attending, and
more than 600 leading manufacturers, service providers, and vendors on the exhibition floor. It brings
the full range of industry ideas, experts, professionals, and information together in one comprehensive
event with unique networking opportunities and potential for cooperation with U.S. companies.
For more information see: http://www.solarpowerinternational.com/

Yours sincerely,
Lia Riris
Officer
Department of International and Public Relations
/GV
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