06 Νοεμβρίου 2017
ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ
ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Κύριοι,

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Δεκεμβρίου, ώρα 20:30, Ξενοδοχείο Hilton, Λευκωσία

Επικοινωνούμε ξανά μαζί σας για να σας πληροφορήσουμε ότι στο Επιχειρηματικό Δείπνο που
οργανώνει ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ελλάδας στις 2 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Hilton
στη Λευκωσία, θα παρευρεθεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ως τιμώμενο
πρόσωπο.
Ενόψει αυτής της εξέλιξης και για καλύτερο προγραμματισμό, παρακαλούμε όπως προβείτε έγκαιρα
στις κρατήσεις θέσεων.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ
Όπως, ήδη γνωρίζετε, οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση θα έχουν τη δυνατότητα να
εξασφαλίσουν 1 τραπέζι των 10 ατόμων στην τιμή των €1.000+Φ.Π.Α.
Ως αντάλλαγμα, και χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση, θα αναδειχθούν σε Χορηγούς του Επίσημου
Δείπνου και το όνομα (με το λογότυπο) της Εταιρείας τους θα περιληφθεί στη λίστα των χορηγών
που θα εμφανίζονται στο σχετικό έντυπο που θα βρίσκεται σε κάθε τραπέζι.
Σημειώνεται ότι για μεμονωμένες κρατήσεις, η τιμή ανέρχεται σε €55 συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, ανά άτομο.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα βραβευθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ θα επιδοθούν
τιμητικές πλακέτες σε δύο εταιρείες μέλη μας, μια από την Κύπρο και μία από την Ελλάδα, για τη
συνεισφορά τους στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχέσεων Κύπρου – Ελλάδας.
Μαζί μας για να μας ταξιδέψουν με τις μελωδίες τους στη νυκτερινή Αθήνα θα είναι και φέτος οι
μουσικοί Κώστας Χατζημηνάς και Γεωργία Δασκαλάκη, που διαπρέπουν σε ποιοτικά στέκια της
Αθήνας, ενώ στο πιάνο θα τους συνοδεύει ο Κώστας Κατωμέρης.
Για κρατήσεις παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο έντυπο συμμετοχής και το
αποστείλετε στη Γραμματεία του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου - Ελλάδας στο email:
stavri@ccci.org.cy μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως
επικοινωνήσετε με τις Λία Ριρή ή Σταυρούλα Χριστοδουλίδου στο 22889718.
Σας ευχαριστούμε και αναμένουμε το ενδιαφέρον σας.
Με εκτίμηση
Διοικητικό Συμβούλιο
Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας
Μέγαρο ΚΕΒΕ
Τ.Κ. 21455, 1509 Λευκωσία
Τηλ.: 22889720, Φαξ: 22667593
Email: cyprusgreece@ccci.org.cy
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ΣΗΜ.
Οι δηλώσεις συμμετοχής να αποστέλλονται στο email. stavri@ccci.org.cy ή στο φαξ.
22668630 το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29/11/2017.
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