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ΘΕΜΑ: Δημιουργία Business 2 Business (B2B) Portal για τα μέλη του ΚΕΒΕ

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι τίθεται σε λειτουργία και στην διάθεση των μελών του ΚΕΒΕ, το Business 2
Business (B2B) Portal, ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο το οποίο θα δώσει νέα ώθηση σε
επιχειρηματικές συνεργασίες μεταξύ των μελών του Επιμελητηρίου καθώς και με διεθνείς
οργανισμούς.
Με τη συμμετοχή σας στο Portal (ανοικτό μέρος) θα έχετε τη δυνατότητα μεταξύ άλλων για
δημοσίευση επιχειρηματικών ευκαιριών για νέα συμβόλαια (tendering) ή για υπεργολαβίες (subcontracting), στην Κύπρο καθώς και επιχειρησιακών ειδήσεων, τοπικών και διεθνών εκδηλώσεων
Στο ανοικτό μέρος τα μέλη του ΚΕΒΕ θα έχουν τη δυνατότητα για δημιουργία του δικού τους
προφίλ το οποίο θα φαίνεται στον επιχειρηματικό κατάλογο (Online Business Directory) χωρίς
χρέωση.
Παράλληλα θα μπορείτε να εγγραφείτε και στην συνδρομητική υπηρεσία Sell2Cyprus (κλειστό
μέρος) με ειδική τιμή η οποία προσφέρεται αποκλειστικά για τα μέλη του ΚΕΒΕ έχοντας με αυτό
το τρόπο τη δυνατότητα για ενημέρωση για διαγωνισμούς προσφορών από:





Τον Δημόσιο, Hμιδημόσιο και Ιδιωτικό τομέα της Κύπρου
Την εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δημόσιοι διαγωνισμοί των 28 κρατών μελών
πέραν του ορίου),
Τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου
Προσφορές του CERN

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι η συνολική αξία των προσφορών για τον Δημόσιο και ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα της Κύπρου ανήλθε κατά το 2014 στα 0.9 δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ. Κατά το 2013 η
αξία των προσφορών για τον Δημόσιο Τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίστηκε στα 1.3
τρισεκατομμύρια ΕΥΡΩ και 22 δισεκατομμύρια στερλίνες για τον ιδιωτικό τομέα του Ηνωμένου
Βασιλείου.
Στο κλειστό μέρος η ενημέρωση θα είναι άμεση και στοχευμένη καθώς θα γίνεται μέσω λήψης
στοχευμένων τηλεειδοποιήσεων για νέες προσφορές άμεσα με την δημοσιοποίηση τους
(σύμφωνα με τις κατηγορίες που εσείς δηλώσατε) στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. Επιπλέον,
δίνεται η δυνατότητα προβολής στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις αναθέσεις του Κυπριακού
Δημόσιου τομέα για καλύτερη μελέτη του ανταγωνισμού.
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Τα μέλη που επιθυμούν να εγγραφούν θα πρέπει να συμπληρώσουν και αποστείλουν την
επισυναπτόμενη δήλωση συμμετοχής στο email polis@ccci.org.cy ή στο fax 22667593, ούτως ώστε
να γίνει η εγγραφή τους και να τους αποσταλεί το εκπτωτικό voucher code για τη συμμετοχή τους
στο Sell2Cyprus.
Στα επισυναπτόμενα μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες
του συστήματος καθώς επίσης και την τιμολόγηση για τη πλατφόρμα Sell2Cyprus.
Μπορείτε να εισέλθετε στο Portal μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΒΕ www.ccci.org.cy, μέσω του ΚΕΒΕ
News, η πατώντας ΕΔΩ!
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τον Λειτουργό Υπηρεσιών & Εμπορίου, Πόλυ
Περατικό (t: 22889744, e: polis@ccci.org.cy).
Προσβλέποντας στη θετική σας ανταπόκριση.
Με εκτίμηση,

Πόλυς Περατικός
Για Γενικό Γραμματέα
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Δηλώνω ότι επιθυμώ να γίνω μέλος στο B2B portal του ΚΕΒΕ.
Στοιχεία Σύνδεσης
Ηλεκτρ. Διεύθυνση
Στοιχεία Διεύθυνσης
Όνομα Εταιρείας
Διεύθυνση
Πόλη
Ταχ. Κώδικας
Στοιχεία Εταιρείας
Αριθμός Εγγραφής
Αρ. Μητρώου ΦΠΑ
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρ. Διεύθυνση
Ιστοσελίδα
Στοιχεία Επικοινωνίας
☐ Δις
☐ Κα
☐ Δρ.
Τίτλος ☐ Κος
Όνομα
Επώνυμο
Τηλέφωνο
Κινητό
Ηλεκτρ. Διεύθυνση
Προφίλ Εταιρείας (Max 150 λέξεις)

☐ Άλλο

Επιθυμώ να γίνω μέλος στη συνδρομητική πλατφόρμα Sell2Cyprus μέσω του
πιο κάτω πακέτου:
Regular
Premium

1. - Προσφορές από την Κύπρο (Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, Τοπικές Αρχές)
☐
- Προσφορές του CERN
2. - Προσφορές από την Κύπρο (Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, Τοπικές Αρχές)
☐
- Προσφορές από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
- Προσφορές από το Ηνωμένο Βασίλειο
- Προσφορές του CERN
3. - Δωρεάν Πακέτο
☐

* Μόλις επικυρωθεί η αίτηση σας από το αντίστοιχο Τοπικό Επιμελητήριο, μέλος της Ομάδας Υποστήριξης θα
επικοινωνήσει με το άτομο επικοινωνίας που υποδεικνύεται για την ολοκλήρωση της εγγραφής και για διακανονισμό
ημερομηνίας για εκπαίδευση
Η δήλωση συμμετοχής να σταλεί στο email: polis@ccci.org.cy ή στο fax: 22667593

