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Πρός: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ       08/11/18 

 

Απο: Τμήμα Υπηρεσιών & Εμπορίου 

 

Θέμα: Συνέδριο «Reshaping the hospitality industry – challenges & opportunities for 

Cypriot SME’s» 

 

Αγαπητά μέλη, 

 

Σας κοινοποιούμε πληροφορίες αναφορικά με το συνέδριο «Reshaping the 

hospitality industry – challenges & opportunities for Cypriot SME’s» που 

διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), με τη 

στήριξη του ΚΕΒΕ.  

 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 22 Νοεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο Radisson 

Blu Hotel στη Λάρνακα, και απευθύνεται σε μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα φιλοξενίας στην Κύπρο. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε την επισυναπτόμενη πρόσκληση. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Πόλυς Περατικός 

Λειτουργός Υπηρεσιών και Εμπορίου  
 

http://www.ccci.org.cy/




Reshaping the
hospitality industry

Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τις κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

22 Νοεμβρίου 2018, 08:30-15:00
Radisson Blu Hotel Larnaca

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Μικρές Επιχειρήσεις

Το συνέδριο απευθύνεται σε μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα φιλοξενίας στην Κύπρο. Στόχος του είναι να ενημερώσει τους 
συμμετέχοντες για τις παγκόσμιες τάσεις στον κλάδο και τις διάφορες παραμέτρους 
που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις τους. Επιπλέον, το συνέδριο στοχεύει στην 
ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με ευκαιρίες αξιοποίησης επιχειρηματικών 
συμβουλών και χρηματοδοτικών λύσεων που η EBRD μπορεί να τους προτείνει ως 
εργαλεία για την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους. 
Το θεματολόγιο του συνεδρίου θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από ειδικευμένους 
στον κλάδο ομιλητές, συζητήσεις και εργαστήρια.

Η πρωτοβουλία εμπίπτει στο πρόγραμμα «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Μικρές 
Επιχειρήσεις» (Advice for Small Businesses - ASB), ένα τριετές πρόγραμμα που 
υλοποιείται, από τον Μάιο του 2017, από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (EBRD). Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, 
την ενίσχυση της αποδοτικότητας και την προώθηση της ανάπτυξης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά και τα Ελληνικά με ταυτόχρονη μετάφραση και 
στις δύο γλώσσες.
Προσωπικές συναντήσεις μεταξύ συμμετεχόντων και εκπροσώπων της EBRD θα πραγματοποιηθούν 
με την ολοκλήρωση του συνεδρίου. Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να εκφράσουν το ενδιαφέρον 
τους κατά την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους, για σκοπούς κατανομής του διαθέσιμου χρόνου.
Για να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου και να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας πατήστε εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες στο chara.z@actionprgroup.com ή στο 22818759.

Με την υποστήριξη

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq6LioTASdV08Gacxk5AUDg3KY_9BZ2hmt5ua_J3nkRnS_wQ/viewform




Reshaping the
hospitality industry

Challenges and Opportunities for Cypriot SMEs

22 November 2018, 08:30-15:00
Radisson Blu Hotel Larnaca

Advice for Small Businesses in Cyprus

The conference is addressed to Cyprus-based, hospitality-oriented Small and 
Medium-sized Enterprises (SMEs) wishing to be updated on world-wide trends in 
the industry, educated on various parameters affecting their businesses and be 
informed about business advisory options and funding solutions the EBRD can 
propose to them to support their growth and improve their performance. The event 
will combine guest speakers’ presentations, panel discussions and workshops.

It falls within the framework of “Advice for Small Businesses” (ASB), a three-year 
programme implemented since May 2017 by the Ministry of Energy, Commerce, 
Industry and Tourism (MECIT) and the European Bank for Reconstruction and 
Development to support Cypriot small businesses in improving their competitiveness, 
strengthening their performance and boosting their growth. The programme is 
co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF).

The event will be held in English and Greek. Simultaneous translation in both languages will 
be provided.

Individual meetings between participants and EBRD representatives will be held upon the 
completion of the event. Participants are requested to express their interest upon 
confirmation of their attendance in order to be allocated a time slot.

To view the conference’s agenda and to confirm your registration click here.
For more information contact us at chara.z@actionprgroup.com or 22818759.

Supported by

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq6LioTASdV08Gacxk5AUDg3KY_9BZ2hmt5ua_J3nkRnS_wQ/viewform
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