3 Φεβρουαρίου 2017
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ
Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων
Κυρίες, κύριοι,
Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Λίβανος και Ιορδανία
Βηρυτός και Αμμάν
27 & 29 Μαρτίου 2017
Συνδιοργανώνεται από το ΚΕΒΕ, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού, τον Κύπρο-Λιβανικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο και τον Κύπρο-Ιορδανικό
Επιχειρηματικό Σύνδεσμο, επιχειρηματική αποστολή και Φόρουμ στη Βηρυτό στις 27
Μαρτίου 2017 και στο Αμμάν στις 29 Μαρτίου 2017, με σκοπό την ευρεία προώθηση των
επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου και των εν λόγω
χωρών.
Το προκαταρκτικό πρόγραμμα της αποστολής έχει ως εξής:
26 Μαρτίου 2017
27 Μαρτίου 2017
28 Μαρτίου 2017
29 Μαρτίου 2017
29 Μαρτίου 2017

Αναχώρηση από Λάρνακα για Βηρυτό
Επιχειρηματικό Φόρουμ στη Βηρυτό
Αναχώρηση από Βηρυτό για Ιορδανία
Επιχειρηματικό Φόρουμ στο Αμμάν
Επιστροφή στην Κύπρο

Παρακαλείσθε όπως συμβουλευθείτε το συνημμένο έγγραφο σε σχέση με τις ταξιδιωτικές
διευθετήσεις και το αναλυτικό πρόγραμμα.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και
Επενδυτικό Κέντρο.
2. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους τομείς των κατασκευών, των αναπτυξιακών έργων, των
υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτικών και νομικών υπηρεσιών καθώς και
των επενδυτικών ταμείων), των υδρογονανθράκων, της φαρμακευτικής βιομηχανίας και
της χρήσης της Κύπρου ως βάσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Είναι επίσης
δυνατή η συμμετοχή επιχειρήσεων και από άλλους κλάδους και θα καταβληθούν ίσες
προσπάθειες για διευθέτηση κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων για τους
συμμετέχοντες.
3. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά
την επισυναπτόμενη δήλωση συμμετοχής και να την επιστρέψουν στο ΚΕΒΕ το
αργότερο μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2017. Ο κατάλογος των συμμετεχόντων θα
αποσταλεί στους συνδιοργανωτές/συνεργάτες μας στις εν λόγω χώρες για να
διευθετηθούν επιχειρηματικές συναντήσεις. Αργοπορημένες αιτήσεις θα γίνονται δεκτές
μόνο για το φόρουμ, καθώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συμπερίληψη τους στον
κατάλογο των επιχειρηματικών συναντήσεων.

Αποποίηση Ευθύνης:
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
ζημιά η βλάβη προκύψει από τυχόν αναβολή η ακύρωση του Φόρουμ ή/και της επιχειρηματικής
αποστολής, περιλαμβανομένων τυχόν μεταφορικών εξόδων ή/και εξόδων διαμονής.

Η Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από τραπεζική επιταγή σε διαταγή ΚΕΒΕ,
ή με κατάθεση στους πιο κάτω λογαριασμούς τραπεζών με αντίγραφο στο ΚΕΒΕ (στο οποίο
να δηλώνεται ο σκοπός της κατάθεσης). Το ποσό αυτό είναι για σκοπούς προετοιμασίας,
προβολής και διαφήμισης της αποστολής και των συμμετεχόντων. Το ποσό αυτό δεν
επιστρέφεται. Το κόστος συμμετοχής έχει ως εξής:
€ 300 για τα μέλη του ΚΕΒΕ ή/και τα μέλη των Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων που
λειτουργούν κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ
€ 400 για μη μέλη
Τράπεζα Κύπρου, αρ. λογ.: 0194-12-006537
Ελληνική Τράπεζα, αρ. λογ: 121-01-013924-01

IBAN NO.: CY 16 0020 0194 000 000 12 0065 3700
IBAN NO. : CY 25 0050 0121 0001 2101 0139 2401

Παρακαλούμε σημειώστε ότι στον κατάλογο των συμμετεχόντων θα περιλαμβάνονται
μόνο οι εταιρείες που θα καταβάλουν το πιο πάνω ποσό.
Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την κα Φρόσω Παναγή στο
τηλ.: 22666888, email: froso@holidaytours.com.cy για τις ταξιδιωτικές τους διευθετήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διεθνών &
Δημοσίων Σχέσεων του ΚΕΒΕ στο τηλ: +357 22 889718 ή +357 22 889720.
.
Με εκτίμηση,
Λία Ριρή
Λειτουργός
Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Αποποίηση Ευθύνης:
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
ζημιά η βλάβη προκύψει από τυχόν αναβολή η ακύρωση του Φόρουμ ή/και της επιχειρηματικής
αποστολής, περιλαμβανομένων τυχόν μεταφορικών εξόδων ή/και εξόδων διαμονής.

3 February 2017
TO:

All Members of the CCCI and
Members of the Bilateral Business Associations

Ladies and Gentlemen,
RE: Business Delegation & Forum to Lebanon and Jordan (Beirut and Amman)
27 & 29 March 2017
The Cyprus Chamber of Commerce & Industry (CCCI), the Ministry of Energy, Commerce, Industry &
Tourism, the Cyprus-Lebanon Business Association and the Cyprus-Jordan Business Association and
are jointly organising a Business Delegation and Forum in Lebanon (Beirut) and Jordan(Amman)
during the period of 26 -30 March 2017, aimed at the further promotion of business relations
between the business communities of Cyprus and the two countries
The draft program is as follows:
26 March 2017
27 March 2017
28 March 2017
29 March 2017
29 March 2017

Departure from Larnaka to Beirut
Business Forum in Beirut
Transfer to Amman
Business Forum in Amman
Return to Larnaka

Please refer to accompanying document regarding the travel arrangements and analytical
itinerary.

1. During the Forum there will be a presentation on Cyprus as a Business and Investment
Centre.
2. The priority sectors are construction, development and real estate projects, professional
services (including financial and legal services as well as fund management), oil and gas,
pharmaceuticals and the use of Cyprus as a base for business operations, but the
participation of companies from other sectors is also accepted. Equal fforts will be made to
arrange B2B meetings for those companies as well.
3. All companies interested to participate are kindly requested to complete the attached
registration form electronically and return it to the CCCI the earliest possible and not later
than 20 February 2017.The list of participants will be sent to the co-organisers/associates in
the two countries for the arrangement of B2B meetings. Late applications will be accepted
only for the Forum as we cannot guarantee their inclusion in the list for the B2B meetings.

The participation form must be accompanied by a cheque made out to the CCCI, or by proof of
deposit (stating the purpose of deposit) of the corresponding amount into one of the bank accounts
listed below. This sum will be used to cover organisational and administrative expenses, as well as

Disclaimer:
The Cyprus Chamber of Commerce and Industry will not be held responsible or liable for any losses incurred due to postponement or cancellation
of a Forum or business delegation, including but not limited to travelling and accommodation expenses.

promotional expenses aimed at gaining increased exposure for the business mission and the
participants. This sum is non-refundable. The registration cost is as follows:

€ 300

for members of the CCCI or members of any of the Bilateral Business Associations operating
under its auspices

€ 400

for non-members

Bank of Cyprus account number: 0194-12-006537, IBAN NO.: CY 16 0020 0194 000 000 12 0065 3700
Hellenic Bank account number: 121-01-013924-01, IBAN NO. : CY25 0050 0121 0001 2101 0139 2401

Only companies that have paid the above amount will be included in the catalogue of participating
companies.
Participants are requested to contact Mrs Froso Panayi on tel.:
froso@holidaytours.com.cy for their travel arrangements.

22666888, email:

For any further information, please contact the Department of International & Public Relations of
the CCCI on tel.: +357 22 889718 or +357 22 889720.

Sincerely,
Lia Riris
Officer
Dept. of International and Public Relations

Disclaimer:
The Cyprus Chamber of Commerce and Industry will not be held responsible or liable for any losses incurred due to postponement or cancellation
of a Forum or business delegation, including but not limited to travelling and accommodation expenses.

PARTICIPATION FORM
BUSINESS DELEGATION TO LEBANON AND JORDAN
27 & 29 MARCH 2017
Name of Company:
Participant(s):

Name:

Position:

Name:

Position:

Name:

Position:

Address:
PO Box:
Tel:

Post Code/Town:
Fax:

E-Mail:

Mobile:
Website:

COMPANY ACTIVITY:

AREAS OF INTEREST FOR COOPERATION:
We Offer:
Distribution Agreement

Manufacturing Agreement

Commercial Agency Agreement

Joint Venture

Subcontracting

Outsourcing

Reciprocal Production

Services

Other
More Details (Optional):

We Request:
Distribution Agreement

Manufacturing Agreement

Commercial Agency Agreement

Joint Venture

Subcontracting

Outsourcing

Reciprocal Production

Services

Other
More Details (Optional):

TARGET PARTNER SOUGHT/MARKET SEGMENT
(Ideal features of companies that you want to meet in the B2B meetings)

MAIN ADVANTAGES THAT YOUR COMPANY COULD OFFER A POTENTIAL PARTNER:

Date:

Signature:
Please fill in the above form and send to: Lia Riris
CCCI, Department of International and Public Relations
Email: lia@ccci.org.cy
NOT LATER THAN 20 FEBRUARY 2017
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Dates
26 March
28 March
29 March

Larnaca – Beirut
Beirut – Amman
Amman - Larnaca

PRICES PER PERSON ON INDIVIDUAL BASIS
Hotels and type of rooms
BEIRUT
AMMAN
PHOENICIA HOTEL 5*
INTERCONTINENTAL
HOTEL 5*
Deluxe city view King bed
Classic room
Premium front view king bed
Premium sea view

Deluxe room
Premium room

Hotels and type of rooms
BEIRUT
AMMAN
PHOENICIA HOTEL 5*
GRAND HYATT HOTEL 5*
Deluxe city view King bed
Grand room
Premium front view king bed
Club room
Premium sea view

Club room

Flights
ME262
ME 312
RJ 133

Dep. - Arr
22:10 –22:55
16:50– 17:00
16:40 – 18:55

Prices are per person
Double/ Twin
Single

€ 1040

€ 1380

€ 1090
€ 1140

€ 1470
€ 1560

Prices are per person
Double/ Twin
Single
€ 990
€ 1050

€ 1300
€ 1430

€ 1090

€ 1490

Τhe above prices include:
 Return ECONOMY air ticket Larnaca – Beirut - Amman – Larnaca with Middle East and Jordanian airlines
 One luggage upto 23kgs and one and luggage upto 8kgs
 Transfer by deluxe mini bus in both cities (Beirut and Amman) airport-hotel-airport
 2 nights accommodation on BB at Phoenicia Hotel Beirut
In/out 26 - 28 March
 1 night accommodation on BB at one of the above hotels
In/out 28 – 29 March
 Airport taxes and fuel surcharges (might change without prior advise-additional amount has to be paid by
the clients)
Optional Supplements per person (over the above prices) :
 Club class supplement : lowest club fare from Eur210 (subject to availability)
General Notes:
No reservation has been made.
Prices and confirmation are subject to availability upon reservation
In order to proceed with reservation, full name is required as it is appeared on passport.
Hotel rooms are very limited.

HOLIDAY TOURS LTD, Γερασίμου Μαρκορά 3, 1075 Λευκωσία
 22 666 888,  22 674 390, Ε: sales@holidaytours.com.cy, W: www.holidaytours.com.cy

