#RevivingEurope
Αναβιώνοντας την Ευρώπη

Προς μια ανταγωνιστική, βιώσιμη και ψηφιακή οικονομία

Τα Ευρωεπιμελητήρια που αποτελούν την Ένωση των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων, όπου το ΚΕΒΕ είναι μέλος
εκπροσωπώντας τις Κυπριακές επιχειρήσεις, έχει την ευχαρίστηση να σας προσκαλέσει στη σειρά
διαδικτυακών εκδηλώσεων «Reiving Europe».
Από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου, ένα εναρκτήριο ψηλού επιπέδου πάνελ και 7 θεματικές συνεδρίες θα
στοχεύσουν στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους βασικούς μοχλούς πολιτικής που έχει στη διάθεσή
της η ΕΕ για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης και, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της
Ευρώπης, θα παράσχουν συγκεκριμένες ιδέες σχετικά με το είδος της Ευρώπης που επιθυμούν οι
επιχειρήσεις.
Οι εν λόγω διαδικτυακές εκδηλώσεις θα έχουν τη μορφή πάνελ με ερωτήσεις και απαντήσεις, όπου οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις και να συμβάλουν στη συζήτηση με ανώτερα
στελέχη χάραξης πολιτικής της ΕΕ και εκπροσώπους των Επιμελητηρίων.
Η Ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα και οι ενδιαφερόμενοι φορείς από τη σφαίρα πολιτικής της
ΕΕ είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν σε αυτές τις διαδραστικές συζητήσεις.
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
Ένα επιχειρηματικό μέλλον της Ευρώπης
Καθιστώντας τις επιχειρήσεις ικανές για την κλιματική αλλαγή
Μια ανθεκτική αγορά εργασίας για μια αναβιώσιμη οικονομία
Εταιρική δέουσα επιμέλεια: ευκαιρίες και προκλήσεις για τις ΜμΕ
Μια δυναμική ενιαία αγορά για μια οικονομική ανάκαμψη
Η τεχνητή νοημοσύνη ως κινητήρια δύναμη της ανάκαμψης
Βασικοί παράγοντες για την ανάκαμψη στα Δυτικά Βαλκάνια, την Τουρκία και τις χώρες της Ανατολικής
Εταιρικής Σχέσης
Μια ανταγωνιστική Ευρώπη για μια παγκόσμια ανάκαμψη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΓΓΡΑΦΗ
Μην διστάσετε να μοιραστείτε την πρόσκληση με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και να συμμετάσχετε στο live
twitting μας κατά τη διάρκεια των 3 ημερών των εκδηλώσεων χρησιμοποιώντας το hashtag
#RevivingEurope.
Ευελπιστούμε να σας έχουμε μαζί μας!
Με εκτίμηση,
Λεωνίδας Πασχαλίδης
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

EUROCHAMBRES – The Association of European Chambers of Commerce and Industry represents over 20
million enterprises in Europe – 98% of which are SMEs – through 45 members and a European network of
1700 regional and local Chambers.

#RevivingEurope
Reviving Europe

Towards a competitive, sustainable and digital economy

EUROCHAMBRES that constitute the Union of European Chambers where the Cyprus Chamber of Commerce
and Industry is a member representing the Cypriot enterprises, has the pleasure to invite you to the
Reviving Europe series of online events.
From 12 to 14 October, an opening high-level panel and 7 thematic sessions will enable an exchange of
views and opinions on some of the key policy levers at the EU’s disposal to drive the economic recovery
and, in the context of the Conference on the Future of Europe, provide concrete ideas about the type of
Europe that businesses want.
These online events will take the format of a panel with Q&As where participants will have the opportunity
to pose questions and contribute to the debate with senior EU policymakers and Chamber representatives.
The European business community and interested stakeholders from the EU policy sphere are
welcome to join these interactive discussions.
TOPICS OF DISCUSSION
An Entrepreneurial Future of Europe
Making businesses fit for 55
A resilient labour market for a reviving economy
Corporate due diligence: opportunities and challenges for SMEs
A dynamic single market for an economic revival
Artificial Intelligence as a driver of the recovery
Key factors for recovery in the Western Balkans, Turkey and the Eastern Partnership countries
A competitive Europe for a global recovery

MORE INFO & REGISTRATION
Do not hesitate to share the invitation with other interested stakeholders and to join our live twitting during
the 3 days of events by using the hashtag #RevivingEurope.
Hope to see you on the occasion!
Kind regards,
Leonidas Paschalides
Deputy Secretary General
Cyprus Chamber of Commerce and Industry
EUROCHAMBRES – The Association of European Chambers of Commerce and Industry represents over 20
million enterprises in Europe – 98% of which are SMEs – through 45 members and a European network of
1700 regional and local Chambers.

