
 
 

 

 

 

 

 

 

28 Ιανουαρίου, 2020 
 

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για τη διοργάνωση κατ’ ιδίαν 
συναντήσεων στην Διεθνή Έκθεση Holiday World Prague 2020 

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ως μέλος του Δικτύου Enterprise Europe 
Network, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των Κυπριακών επιχειρήσεων και της 
αύξησης των Κυπριακών εξαγωγών, θα παρέχει στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Holiday World 
2020 στη Πράγα, υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη διευθέτηση προκαθορισμένων επιχειρηματικών 
συναντήσεων με επιχειρήσεις άλλων χωρών μελών του Δικτύου.  
 
Μέσω των προκαθορισμένων συναντήσεων έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε εκ των 
προτέρων για τις δραστηριότητες του πιθανού συνεργάτη, να εξετάσετε τις δυνατότητες 
συνεργασίας και να ενημερωθείτε για τον ανταγωνισμό και τις συνθήκες της αγοράς. Εναλλακτικά 
και σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παραστείτε έχετε τη δυνατότητα να εκπροσωπηθείτε από 
λειτουργό του ΚΕΒΕ ο οποίος συμμετέχει στα πλαίσια της ετήσιας συνάντησης της τομεακής 
ομάδας τουρισμού του δικτύου.  
 
Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται στα περίπτερα της κάθε εταιρείας. 
 
Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να λάβετε τη σχετική υπηρεσία παρακαλώ  όπως 
συμπληρώσετε και αποστείλετε την Δήλωση Συμμετοχής που ακολουθεί στο email: 

 ή στο φαξ. 22667593, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 04 Φεβρουαρίου 2020.  
 
Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν.  
 
Το Δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(Ε.Ε.) στα πλαίσια του Προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ 
2014-2020 (COSME). 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://een.ec.europa.eu/ 
ή επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 22889752/49. 

   
Με εκτίμηση, 
 
 
Πόλυς Περατικός 
Ανώτερος Λειτουργός,  
Τμήμα Υπηρεσιών & Εμπορίου  
Enterprise Europe Network Cyprus 
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Company Information - Please complete all fields below. The information that you provide will be 
used for matchmaking 

Company’s Name:  

Participant Name & Position: 

Email: 

Office Phone:                                                                    Mobile: 

Postal Address: 

Year of establishment: Number of Employees: 

Turnover in Million Euro 
(approx.): 

 1 - 10M  

 10 – 20M 

 20 – 50M 

 50 – 100M 

 100 – 250M 

 250 – 500M 

 <1M 

 > 500M 

Please provide a short company history, position in the market, previous experience with 
international cooperation: 

 

 

Indicate clearly what are you offering  - Short description of your company’s products: 

 
 

Describe the ideal profile of potential partner i.e. What do you expect from the potential partner 
to do:    

 

I,                                                                  , hereby declare that I am over 18 years old. I authorize CCCI to use all 

the above data, with regards to my participation to the above mentioned event.  

I authorize the CCCI to send me questionnaires and/or other information with regards to my participation to 

the above mentioned event and/or other similar future events.  

Signature: _________________    Date: __________________ 

Please return this form to: polis@ccci.org.cy 
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