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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
         

Λευκωσία, 09 Σεπτεμβρίου 2016 
ΠΡΟΣ:      Όλους τους Ενδιαφερόμενους 
 
ΑΠΟ:     Λεωνίδα Πασχαλίδη, Ανώτερο Διευθυντή 
 
ΘΕΜΑ:     Διαγωνισμός για Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Startups 4 Peace)               

 
Κύριοι, 
 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων για τον πιο 
πάνω διαγωνισμό έχει παραταθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.  
 
Όπως σας είχαμε πληροφορήσει με προηγούμενη εγκύκλιό μας ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την  
Πρεσβεία της Φινλανδίας στην Κύπρο σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ και το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό 
Επιμελητήριο. Θα επιλεγούν τουλάχιστον δύο νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) για συμμετοχή στην 
παγκοσμίου φήμης εκδήλωση SLUSH η οποία αφορά καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι επιλεγείσες 
επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους αντικείμενο ενώπιον 
δυνητικών επενδυτών στην εκδήλωση SLUSH.  
 
Η εκδήλωση SLUSH θα διεξαχθεί στο Ελσίνκι της Φινλανδίας μεταξύ 30/11-01/12/2016 και η Πρεσβεία θα 
καλύψει πλήρως τα έξοδα των επιχειρήσεων που θα επιλεγούν για συμμετοχή. 
 
Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν είτε θα είναι δικοινοτικές ή να προωθούν τη δικοινοτική συνεργασία και 
η επιλογή θα γίνει με βασικά κριτήρια την καινοτομία της επιχειρηματικής ιδέας/αντικειμένου και τις 
δυνατότητες ανάπτυξης των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. 
 
Η προεπιλογή θα γίνει στη βάση των πληροφοριών που θα παρασχεθούν μέσω ειδικού εντύπου αίτησης 
που βρίσκεται στο διαδίκτυο. Οι επιλεγείσες επιχειρήσεις θα κληθούν στις 22 Σεπτεμβρίου να 
παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα ενώπιον ομάδας ειδικών η οποία θα επιλέξει τις επιχειρήσεις 
που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση SLUSH. 
  
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε όπως συμβουλευτείτε το συνημμένο έντυπο ή/και να 
επικοινωνείτε με τον υπογράφοντα στο τηλ. 22889840. 
 
          
Με εκτίμηση, 
 
 
Λεωνίδας Πασχαλίδης 
Ανώτερος Διευθυντής 
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Invitation - Startups4Peace Grand Finale 

Countdown to the final stage of the Startups4Peace competition! 

STARTUPS4PEACE is a competition looking for innovative Cypriot startups. The objective is to encourage 
innovative startup entrepreneurship with intercommunal vision in Cyprus, to bring together and to 
increase contacts between the Greek Cypriot and Turkish Cypriot startup communities and to support 
young entrepreneurs in developing their businesses. The competition is hosted by the Embassy of 
Finland in Cyprus in partnership with the Cyprus Chamber of Commerce and Industry and the Turkish 
Cypriot Chamber of Commerce.   

 
The winner teams will get the opportunity to attend the legendary startup event SLUSH in Helsinki, 
Finland on November 30 – December 1, 2016. 
 

Welcome to the Startups4Peace grand finale 

The selected finalists of the Startups4Peace competition will present their ideas in an exciting pitching 
competition.  

Both applicants and interested spectators are welcome to attend the grand finale on Thursday 22nd  
September at 17.00-18:30 at the Home for Cooperation located in the buffer zone opposite the Ledra 
Palace Hotel.  The address of the venue is Markou Drakou 28, Nicosia.  

Journalists Peggy Spinelli (Impossible Works) and Yurdakul Cafer (BRT) will be moderating the event. 
Drinks and light snacks will be served.  

Join the Facebook event here https://www.facebook.com/events/174827022925741/.  

Want to apply? 

It's still not too late! The application process will continue until the 15th of September. Application 

instructions can be found on the website of the Embassy of Finland in Nicosia.  
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