Λευκωσία, 10 Φεβρουαρίου 2020
Προς:

Όλους τους ενδιαφερομένους

Θέμα:

Δήλωση ενδιαφέροντος για παραχώρηση κρασιών για τη διεθνή
έκθεση ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2020 (Αθήνα, 07-09/03/2020) στην οποία το
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας λαμβάνει μέρος με
πληροφοριακό περίπτερο.

Κυρίες / Κύριοι,
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο πλαίσιο της συμμετοχής του με
πληροφοριακό περίπτερο στην έκθεση ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2020 (Αθήνα μεταξύ 07 - 09 Μαρτίου
2020), μας ενημέρωσε ότι επιθυμεί την παρουσίαση κυπριακών κρασιών στο περίπτερο. Για
τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι για αποστολή κρασιών παρακαλούνται όπως
επικοινωνήσουν μέχρι την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 με την αρμόδια λειτουργό κ.
Ευδοκία Γεωργίου Κομματά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο egeorgiou@mcit.gov.cy.
Επισυνάπτεται αυτούσια η επιστολή του Υπουργείου. Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Ευδοκία Γεωργίου Κομματά στο 22867134.

Μιχάλης Κούλλουρος,
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.
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Προς ΚΕΒΕ / ΟΕΒ
Θέμα: Δήλωση ενδιαφέροντος για παραχώρηση κρασιών για τη διεθνή έκθεση ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2020
(Αθήνα, 07-09/03/2020) στην οποία το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας λαμβάνει
μέρος με πληροφοριακό περίπτερο
Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας παρακαλέσω όπως ζητήσετε από τα μέλη
σας να μας ενημερώσουν κατά πόσο ενδιαφέρονται να αποστείλουν κρασιά (χωρίς χρέωση) για να
παρουσιαστούν στην έκθεση ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την
περίοδο 07 με 09 Μαρτίου 2020.
Παρακαλώ όπως τους ζητήσετε να μας ενημερώσουν για τον μέγιστο αριθμό κιλών που
ενδιαφέρονται να αποστείλουν για καλύτερο συντονισμό, χωρίς όμως να εξυπακούεται οποιαδήποτε
δέσμευση εκ μέρους του Υπουργείου.
Σημειώνεται ότι το Υπουργείο θα αναλάβει τα έξοδα αποστολής των προϊόντων μέχρι έναν αριθμό
κιλών, που θα αποφασιστεί αργότερα. Επίσης, σημειώνεται ότι το Υπουργείο δεν αναλαμβάνει την
δέσμευση για αποστολή όλων των προϊόντων που θα υποδειχθούν.
Οι απαντήσεις παρακαλώ όπως προωθηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(egeorgiou@mcit.gov.cy) στην υπογράφοντα μέχρι την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020.

Με τιμή,
(Ευδοκία Γεωργίου Κομματά)
για Γενικό Διευθυντή

Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία
[EGK ΚΕΒΕ/ΟΕΒ για
κρασιά για ΟΙΝΟΡΑΜΑ
2020]
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