
 
 

 

 

 

 

 

 

 

25 Ιανουαρίου 2017 
 
 

ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Σας ενημερώνουμε ότι η Ισραηλίτικη εταιρεία «S. Lerner» εξέφρασε την πρόθεση να 

πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κύπρο στις 13-14 Φεβρουαρίου 2017 με σκοπό να παρουσιάσει 

σε κυπριακές επιχειρήσεις τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. 

Πρόκειται για έμπειρη εταιρεία με ειδίκευση στον σχεδιασμό και την εκτύπωση ετικετών για όλες 

τις κατηγορίες τροφίμων ( π.χ κρασιά, μπύρες, σάλτσες, γιαούρτια, συμπληρώματα διατροφής και 

άλλα), προτείνοντας εφαρμογές και υλικά συμβατά με το υλικό της συσκευασίας και το 

περιβάλλον συντήρησης και αποθήκευσης. Χρησιμοποιεί πρωτοποριακή τεχνολογία η οποία είναι 

απαραίτητη στην βιομηχανία παραγωγής τροφίμων και ποτών. 

Η εταιρεία «S. Lerner» παράγει μια ποικιλία μεθόδων εκτύπωσης σύμφωνα με τις ανάγκες του 
κάθε πελάτη: 

 Διαφημιστική Ετικέτα που επιτρέπει την αναγραφή περισσότερων στοιχείων  

 Αυτοκόλλητες ετικέτες 

 Shrink Sleeve 

 Πλαστικοποιημένες ετικέτες 

 Έντυπο προϊόντων για τροφοδοσία (catering) 

 Βιομηχανικές ετικέτες και εκτύπωση ετικετών 

 Ετικέτες ασφαλείας  

 Ετικέτες για κουπόνια 

 Ετικέτες προώθησης 

Λόγω του ενδιαφέροντός της να επεκταθεί στο νησί μας, η εταιρεία «S. Lerner» αναζητά πιθανούς 

συνεργάτες στην Κύπρο. Ειδικότερα, ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή με επιχειρήσεις από τους  

ακόλουθους κλάδους: 

 Κατασκευαστές πλαστικών συσκευασιών 

 Παραγωγούς τροφίμων και ποτών (όλων των ειδών. Διαθέτουν ειδικές συσκευασίες για τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα). 

 Κατασκευαστές φαρμακευτικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής 



 Εταιρείες που ασχολούνται στον ίδιο τομέα με την Ισραηλίτικη εταιρεία, όπως είναι ο 

σχεδιασμός και εκτύπωση ετικετών, και επιθυμούν ως μορφή συνεργασίας την 

υπεργολαβία και την μεταφορά τεχνολογίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία «S. Lerner» μπορείτε να επισκεφτείτε 

την ιστοσελίδα της: http://slerner.co.il/en/  

Οι επιχειρηματικές συναντήσεις μπορούν να διεξαχθούν στις κτηριακές εγκαταστάσεις των 

Κυπριακών επιχειρήσεων ή στα γραφεία του ΚΕΒΕ εάν το επιθυμείτε.  

Εάν ενδιαφέρεστε να συναντήσετε την εταιρεία «S. Lerner» παρακαλώ όπως εκδηλώσετε 

ενδιαφέρον στο τηλ. 22889752/49/69 ή στέλλοντας μήνυμα στο stalo@ccci.org.cy το αργότερο 

μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2017.  

Παρακαλώ μην επικοινωνείτε απευθείας με την εταιρεία. 

Με εκτίμηση,  

Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 

Ανώτερη Λειτουργός, KEBE 

Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Email:

Tηλ. +35722889752 

Fax. +35722661044 
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