Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣ:

΄Ολες τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ:

΄Ερευνα για τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Κυρία/ε,
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την EY
διεξάγουν έρευνα που αφορά τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Κύπρο.
Η έρευνα στοχεύει στην ικανοποίηση των αυξανόμενων αναγκών των οικογενειακών
επιχειρήσεων για εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνογνωσία που επικεντρώνεται σε θέματα
στρατηγικής ανάπτυξης, προγραμματισμό της διαδοχής και ευέλικτη διαχείριση.
Για το ερωτηματολόγιο (στην αγγλική γλώσσα) το οποίο είναι αναρτημένο στο σύνδεσμο
που ακολουθεί απαιτείται λιγότερο από 10 λεπτά χρόνος. Τελευταία ημερομηνία
διεξαγωγής της έρευνας είναι η 15η Δεκεμβρίου 2016.
https://emeia2.ey-vx.com/survey/TakeSurvey.asp?SurveyID=m33ln4K16o940m7&newSurvey=true

Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που χρειάζεστε
επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις.
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία.
Με εκτίμηση,

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

/ΜΚ.
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EY Cyprus and the Cyprus Chamber of Commerce and Industry launch a new Family
Business Study
In response to growing demand from family businesses in Cyprus for expertise and thought leadership focused in
strategic growth, succession planning and agile management, EY in partnership with Cyprus Chamber of
Commerce and Industry (CCCI) would like to invite you to participate in our first Family Business Study.
Family businesses are globally known for driving growth in economies, although there is relatively little known
about the specific challenges and difficulties they face. This study is specially designed to understand key issues in
Cyprus family businesses such as, succession, women in leadership, governance, communication and resolving
conflicts, branding, corporate social responsibility, philanthropy and sustainability.
The survey should take approximately 10 minutes to complete. You can participate by clicking on the link below.
All responses are confidential and will be used to develop solutions, enrich existing knowledge of the Cypriot family
businesses and contribute to your future success.
Please follow the link below to participate in the study:
https://emeia2.ey-vx.com/survey/TakeSurvey.asp?SurveyID=m33ln4K16o940m7&newSurvey=true
th

We would greatly appreciate if you could complete and submit the survey by December 15 2016.
Thank you in advance for your participation. We look forward to sharing the consolidated results and analysis with
you in the near future.
If you have any questions about the survey, please email us at: eycyprusmarketing@cy.ey.com
Sincerely yours,

Stavros Pantzaris
Country Managing Partner
EY Cyprus
Stavros.Pantzaris@cy.ey.com

Marios Tsiakkis
Secretary General
Cyprus Chamber of Commerce and Industry
Marios@ccci.org.cy

