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ΠΡΟΣ: Όλους τους Ενδιαφερόμενους
ΑΠΟ:

Λεωνίδα Πασχαλίδη, Ανώτερο Διευθυντή

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός για Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Startups 4 Peace)
Κύριοι,
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι η Πρεσβεία της Φινλανδίας στην Κύπρο σε συνεργασία με το
ΚΕΒΕ και το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνουν διαγωνισμό για την επιλογή δύο
νεοφυών επιχειρήσεων (startups) για συμμετοχή στην παγκοσμίου φήμης εκδήλωση SLUSH η οποία
αφορά καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις.
Η εκδήλωση SLUSH θα διεξαχθεί στο Ελσίνκι της Φινλανδίας μεταξύ 11-12 Νοεμβρίου 2015 και η
Πρεσβεία της Φινλανδίας θα καλύψει πλήρως τα έξοδα των επιχειρήσεων που θα επιλεγούν για
συμμετοχή.
Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν είτε θα είναι δικοινοτικές ή θα προέρχονται από τις δύο κοινότητες (μία
από κάθε κοινότητα) και η επιλογή θα γίνει με βασικό κριτήριο την καινοτομία της επιχειρηματικής
ιδέας/αντικειμένου των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.
Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το διαγωνισμό σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην
εναρκτήρια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18:00 στο
Ινστιτούτο Γκαίτε (παρά το Λήδρα Πάλας) στη Λευκωσία.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε όπως συμβουλευτείτε το συνημμένο ενημερωτικό φυλλάδιο
ή/και να επικοινωνείτε με τον υπογράφοντα στο τηλ. 22889840.

Με εκτίμηση,

Λεωνίδας Πασχαλίδης
Ανώτερος Διευθυντής

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ. + 357-22889800, Φαξ. + 357-22668630,
E-mail: chamber@ccci.org.cy

STARTUPS 4 PEACE
What? Startups, Peace and Slush. What is the connection?
STARTUPS 4 PEACE is a competition hosted by the Embassy of Finland in Cyprus in partnership with the Cyprus Chamber
of Commerce and Industry and the Turkish Cypriot Chamber of Commerce, and with the endorsement of the Nicosia
Economic Forum (the Cyprus Chamber of Commerce and Industry, the Turkish Cypriot Chamber of Commerce, the Union
of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey, and the Union of Hellenic Chambers). The objective is to encourage
innovative startup entrepreneurship with intercommunal vision in Cyprus, to bring together and to increase contacts
between the Greek Cypriot and Turkish Cypriot startup communities and to support young entrepreneurs in developing
their businesses.
Two selected startups will get the opportunity to attend the legendary startup event SLUSH in Helsinki, Finland on 11.12.11.2015.
Where?
Kick-off event will take place on 8.10.2015 at 18.00 in the Goethe-Institut, Nicosia. Drinks and small snacks will be
offered. Participation is free of charge.
The pre-selection will be made based on a short online application (available here: http://www.finland.org.cy/). Selected
startups will be invited to pitch their ideas to a panel of specialists on 27.10.2015. After pitches, the winning startups will
be announced.
Who can apply?
Applicants must be Cypriots, residents of Cyprus. Preference is given to teams with members from both communities. We
are looking for startups with innovative business ideas with growth potential, incorporating vision and strategy for a
united Cyprus.
How will the winners be selected?
The winners will be selected on the basis of their business idea
and market potential, as well as how well the idea incorporates
the vision for the whole Cyprus. Looking into the future is an
important element of a successful application.
How to apply?
Application form is available on the Embassy of Finland website
http://www.finland.org.cy/. Applications are accepted via email
until 19.10.2015.
Organizers:

Ministry of Foreign Affairs
of Finland

Cyprus Chamber of
Commerce and Industry

Turkish Cypriot Chamber of
Commerce

Slush

