
 
 

 

 

 

 

 

27 Σεπτεμβρίου 2019 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ   

Σας ενημερώνουμε ότι η Ιταλική εταιρεία APP Italia Srl, ως εκπρόσωπος της Asia Pulp and Paper 
Group (APP) στην Ευρώπη, θα βρίσκεται στην Κύπρο στις 29 Οκτωβρίου 2019 με σκοπό να 
πραγματοποιήσει συναντήσεις με κυπριακές επιχειρήσεις.  
 
Συγκεκριμένα, η APP είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες χαρτοπολτού και χαρτιού 
παγκοσμίως και προσφέρει μια ευρεία γκάμα χαρτιών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης 
(χαρτοπετσέτες, ρολά κουζίνας, ρολά υγείας, βιομηχανικά ρολά) καθώς και προϊόντα χάρτου για 
συσκευασίες. 
 
Οι συναντήσεις απευθύνονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού χαρτιού όπως παραγωγούς, εισαγωγείς, προμηθευτές, διανομείς, που θέλουν να 
αναπτύξουν νέες συνεργασίες, να δημιουργήσουν διεθνείς επαφές, να ενημερωθούν για νέες 
τεχνολογίες και προϊόντα.  
 
Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα διεξαχθούν στον 4ο όροφο, στο κτήριο του ΚΕΒΕ, που βρίσκεται 
στην οδό, Δεληγιώργη 3, 1066, Λευκωσία. Οι συναντήσεις θα είναι διάρκειας 30 λεπτών έκαστη.  
 
Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στις επιχειρηματικές συναντήσεις, παρακαλώ συμπληρώστε 
και αποστείλετε την επισυναπτόμενη “Δήλωση Συμμετοχής” (Expression of Interest for B2B 
Meetings) το αργότερο μέχρι την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 η ώρα 12:00, στο ΚΕΒΕ, υπόψη Μαρίας 
Κωνσταντίνου, Φαξ: 22661044, maria@ccci.org.cy.  Η σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων της 
εταιρείας σας στη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ είναι απαραίτητη. 
 
Σημειώστε ότι η συμμετοχή στις συναντήσεις είναι δωρεάν και θα ενημερωθείτε για τον χρόνο 
συνάντησης σας την Παρασκευή 25/10/2019.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22889752, ή μέσω email 
stalo@ccci.org.cy.   
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση.  
 
Με εκτίμηση,  
 
Στάλω Δημοσθένους  
Ανώτερη Λειτουργός, KEBE 
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Enterprise Europe Network 

https://www.asiapulppaper.com/
https://www.asiapulppaper.com/
mailto:maria@ccci.org.cy
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http://een.ec.europa.eu/
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