
 

 

een.ec.europa.eu 
 
 

17 Μαΐου 2018 

INDUSTRIA PERÚ 2018 

Εκδήλωση Κατ’ ιδίαν Επιχειρηματικών Συναντήσεων 
5 Ιουλίου 2018 

Λίμα, Περού 
 

Στο πλαίσιο της 9ης Διεθνούς Έκθεσης «INDUSTRIA PERÚ 2018» που θα πραγματοποιηθεί 
στην πόλη Λίμα του Περού, το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» (ΕΕΝ) διοργανώνει 
εκδήλωση κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων στις 5 Ιουλίου 2018, με σκοπό με 
σκοπό να διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών ανάμεσα σε 
Περουβιανές κατασκευαστικές εταιρείες και διεθνείς εισαγωγείς και διανομείς στους 
ακόλουθους τομείς: 
 

- Καλλυντικά με φυσικά συστατικά και 
χρωστικές ουσίες 

- Εξαρτήματα αυτοκινήτων      
- Εξοπλισμός Βιομηχανίας Τροφίμων  
- Ηλεκτρικά είδη 
- Ιατρικός εξοπλισμός και υλικά 

- Προμηθευτές προϊόντων και 
υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται 
από τη βιομηχανία εξόρυξης 

- Συσκευασίες     
- Κατασκευή ξύλου  
- Κατασκευαστικά υλικά (εφαρμογή 

και φινίρισμα) 
 

Η «INDUSTRIA PERÚ 2018» αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική εκδήλωση για 
επιχειρηματικές συνεργασίες με εταιρείες από τον πολυποίκιλο κατασκευαστικό τομέα του 
Περού. Ενδεικτικά, η συμμετοχή 139 Περουβιανών εξαγωγέων, 150 ξένων εταιρειών από 27 
χώρες και η επίτευξη περισσοτέρων από 1.800 κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της περσινής εκδήλωσης, εγγυώνται την επιτυχία της 
«INDUSTRIA PERÚ 2018». 
 
Αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τις Κυπριακές επιχειρήσεις που έχουν στόχο την: 

 Πρόσβαση σε νέα προϊόντα και τεχνολογίες 

 Εύρεση δυνητικών επιχειρηματικών εταίρων μέσα από προγραμματισμένες 
συναντήσεις  

 Ανάπτυξη συνεργασίας με κατασκευαστικές Περουβιανές εταιρείες διαφόρων κλάδων 

 Διερεύνηση επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρει το Περού 
στους τομείς της μεταποίησης 

 Δημιουργία διασυνοριακών επαφών με εκθέτες και επισκέπτες από όλο τον κόσμο 
(ΗΠΑ, Ευρώπη, Ασία και Λατινική Αμερική) 



 

 

een.ec.europa.eu 
 
 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι τις 20 
Ιουνίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
 
http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe/publico/en/ix-industria-peru-2018  
 
Οι εγγραφές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Οργάνωσης «Industria Peru». 
 
Ο οργανισμός προώθησης των εξαγωγών του Περού «PROMPERU» θα καλύψει τα 
αεροπορικά εισιτήρια, τη μεταφορά και τη διαμονή σε διεθνείς αγοραστές κατόπιν 
αξιολόγησης από τη Επιτροπή Οργάνωσης «Industria Peru». 
  
Περισσότερες πληροφορίες  
Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός, Τηλ: 22889752, E-mail: stalo@ccci.org.cy  
Ζωή Πιερίδου, Βοηθός Λειτουργός, Τηλ. 22889769, E-mail: bsccyz@ccci.org.cy  
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