
 

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. 
 

 
Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017 

 
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και 
 Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων 
 
 
Κυρίες, κύριοι, 
 

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στο Ιράν 
Οκτώβριος 2017 

 
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ιράν 
και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προτίθενται να διοργανώσουν 
Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στο Ιράν (Τεχεράνη) τον Οκτώβριο του 2017, με σκοπό την 
περαιτέρω προώθηση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου της 
Κύπρου και του Ιράν. 
 
Το προκαταρτικό πρόγραμμα έχει ως εξής: 
 
1η μέρα   Αναχώρηση από Λάρνακα για Τεχεράνη 
2η μέρα   Επιχειρηματικό Φόρουμ και Συναντήσεις 
3η μέρα   Συνέχεια Συναντήσεων / Ελεύθερη Μέρα 
4η μέρα   Επιστροφή στη Λάρνακα 
 
Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι θα χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες 
ενός διοργανωτή εκδηλώσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή σημαντικού αριθμού 
εκπροσώπων ιρανικών επιχειρήσεων, τόσο στο Φόρουμ όσο και στις επιχειρηματικές συναντήσεις 
που θα ακολουθήσουν. 
 
Ως εκ τούτου, όσες εταιρείες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Αποστολή παρακαλούνται 
όπως συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά και να την 
επιστρέψουν στο ΚΕΒΕ στο email aioannides@ccci.org.cy μέχρι την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο 
Ιωαννίδη στο email: aioannides@ccci.org.cy , ή στο τηλέφωνο: 22 889706. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
Αλέξανδρος Ιωαννίδης 
Λειτουργός 
Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 
 



 

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. 
 

 
Friday, 3 March 2017 

 
TO: All Members of the CCCI and 
 Members of the Bilateral Business Associations 
 
 
Ladies and Gentlemen, 
 

RE: Business Delegation and Forum in Iran 
October 2017 

 
The Cyprus Chamber of Commerce and Industry, the Cyprus-Iran Business Association and the 
Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism intend to organise a Business Delegation and 
Forum in Iran (Tehran) within October 2017, aimed at the further promotion of business relations 
between the business communities of Cyprus and Iran. 
  
The draft program is as follows: 
 
Day 1   Departure from Larnaca to Tehran 
Day 2   Business Forum & B2B Meetings 
Day 3   Follow-up Meetings / Free Day 
Day 4   Return to Larnaca  
 
We particularly draw your attention to the fact that the services of an event organiser will be used in 
order to ensure the participation of a significant number of representatives of Iranian companies, 
both at the forum and the individual business meetings that will follow. 
 
All companies interested to participate in the Delegation are kindly requested to complete the 
attached expression of interest form electronically and return it to the CCCI by email to 
aioannides@ccci.org.cy by Friday, 31 March 2017. 

 
For any further information or clarifications, please contact Alexandros Ioannides by email: 
aioannides@ccci.org.cy , or by phone: 22 889706. 
 
 
Sincerely, 
 
Alexandros Ioannides 
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. 
 

 
BUSINESS DELEGATION AND FORUM IN IRAN 

EXPRESSION OF INTEREST 
======================================= 

 
 

 
COMPANY NAME: ……………………………………………………………………………………………………….……….. 
 
CONTACT PERSON: …………………………………………………………........................................................ 
 
COMPANY ACTIVITY: ……………………………………………………………………………………………………….…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 
EMAIL: ………………………………………………....................................................................................... 
 
ΤEL: …….………………………..           MOBILE: …………….…………….. 
 

 

  
 
 
……………………………..                     ……………………………. 
 

DATE         SIGNATURE 
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