17 February 2022

To: Members of the Cyprus-Egypt Business Association
All members of the Cyprus Chamber of Commerce & Industry
Business Delegation & Forum to Egypt
28 – 31 March 2022
Οn the occasion of the official visit of the Minister of Energy, Commerce, and
Industry Ms Natasa Pilides to Egypt, the Cyprus Chamber of Commerce & Industry
and the Ministry of Energy, Commerce, and Industry, with the support of the Cyprus
– Egypt Business Association are organising a Business Delegation and Forum to
Cairo, between 28-31 March 2022, aimed at the broad promotion of business
relations between the business communities of Cyprus and Egypt.
Please note the following:
1. The Forum will be addressed by the Minister of Energy, Commerce and
Industry.
2. The exact date of the Forum will be communicated once the official program
of the Minister is finalised.
3. The focus themes for the event will be set based on the interests of the
Cypriot companies participating, following consultation with our Egyptian
counterparts. However, particular attention will be warranted to the themes
of tourism, trading, construction, and financial services. The relevant Agenda
and travel information will be provided at a later stage but well in advance of
the events.
4. Those interested in participating are kindly requested to complete the
participation form electronically, no later than Wednesday, 2 March
2022. The relevant form can be found HERE.
Your timely registration is required, in order to leave sufficient time for the
event organisers to arrange B2B meetings on your behalf.

Disclaimer:
The Cyprus Chamber of Commerce and Industry will not be held responsible or liable for any losses incurred due to postponement or cancellation
of a Forum or business delegation, including but not limited to travelling and accommodation expenses.

IN CO-OPERATION WITH:

The registration form must be accompanied by a cheque made out to the CCCI or by
proof of deposit with a copy to the CCCI (stating the purpose) into one of the bank
accounts listed below. This sum will be used to cover organisational and
administrative expenses, as well as promotional expenses aimed at gaining
increased exposure for the Forum and the participants. This sum is nonrefundable.
The registration cost is as follows:
€ 300 - For Members of the CCCI and/or Members of any of the Bilateral Business
Associations operating under its auspices (per company, not per participant)
€ 400 -

For Non-Members (per company, not per participant)

Bank of Cyprus a/c number: 0194-12-006537
IBAN: CY16 0020 0194 000 000 12 0065 3700
Hellenic Bank a/c number: 121-01-013924-01
IBAN: CY25 0050 0121 0001 2101 0139 2401
Payments can also be made through JCCsmart, by clicking on the below link:
https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039
Please note that only companies that have paid the above amount will be
included in the list of participants.
For more information or clarifications, you may contact Menelaos Xenophontos by
email: menelaos@ccci.org.cy or by phone: 22 889706.
Sincerely,
Menelaos Xenophontos
Officer
Dept. of International Relations & Economic Diplomacy

Disclaimer:
The Cyprus Chamber of Commerce and Industry will not be held responsible or liable for any losses incurred due to postponement or cancellation
of a Forum or business delegation, including but not limited to travelling and accommodation expenses.
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17 Φεβρουαρίου 2022

To: Όλα τα μέλη του Κύπρο-Αιγυπτιακού Επιχειρηματικού Συνδέσμου
Όλα τα μέλη του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στην Αίγυπτο
28 – 31 Μαρτίου 2022
Στα πλαίσια της επίσημης επίσκεψης της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας κ. Νατάσας Πηλείδου στην Αίγυπτο μεταξύ 28-31 Μαρτίου 2022, το
ΚΕΒΕ και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε συνεργασία με τον
Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρο-Αιγύπτου, συνδιοργανώνουν Επιχειρηματική
Αποστολή και Φόρουμ στο Κάιρο, με στόχο την ευρύτερη προώθηση των σχέσεων
μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων Κύπρου και Αιγύπτου.
Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:
1. To Φόρουμ
Βιομηχανίας.
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2. Η ακριβής ημερομηνία του Φόρουμ θα ανακοινωθεί όταν οριστικοποιηθεί το
επίσημο πρόγραμμα της Υπουργού.
3. Οι τομείς προτεραιότητας της εκδήλωσης θα καθοριστούν βάση του
ενδιαφέροντος που θα επιδείξουν οι Κυπριακές εταιρείες που θα
συμμετάσχουν, και σε συνέχεια διαβούλευσης με τους Αιγύπτιους ομολόγους
μας. Ιδιαίτερη έμφαση ενδέχεται να δοθεί στους τομείς του τουρισμού, του
εμπορίου, της οικοδομικής βιομηχανίας και των χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών. Το πρόγραμμα του Φόρουμ καθώς και οι ταξιδιωτικές διευθετήσεις
θα αποσταλούν στου συμμετέχοντες μόλις οριστικοποιηθούν.
4. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να συμπληρώσουν
ηλεκτρονικά την δήλωση συμμετοχής πατώντας ΕΔΩ, το αργότερο μέχρι τη
Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022. Ο κατάλογος των συμμετεχόντων θα αποσταλεί
εκ των προτέρων στους συνδιοργανωτές/συνεργάτες για να διευθετηθούν
επιχειρηματικές συναντήσεις.
Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη ούτως ώστε να δοθεί ο
απαραίτητος χρόνος στους συνδιοργανωτές για να διευθετήσουν
επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B meetings) εκ μέρους σας.
Disclaimer:
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Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από τραπεζική επιταγή σε διαταγή
ΚΕΒΕ, ή με κατάθεση στους πιο κάτω τραπεζικούς λογαριασμούς με αντίγραφο στο
ΚΕΒΕ (στο οποίο να δηλώνεται ο σκοπός της κατάθεσης). Το ποσό αυτό θα
χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προετοιμασίας, προβολής και διαφήμισης της Αποστολής
και των συμμετεχόντων, καθώς και για την κάλυψη μέρους τους κόστους του
εξειδικευμένου οίκου ο οποίος θα αναλάβει τη διευθέτηση των επιχειρηματικών
συναντήσεων (B2B meetings). Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.
Το κόστος συμμετοχής έχει ως εξής:
€ 300 - Για Mέλη του ΚΕΒΕ ή/και για Μέλη οποιουδήποτε Διακρατικού
Επιχειρηματικού Συνδέσμου που λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ
(ανά εταιρεία, όχι ανά συμμετέχοντα)
€ 400 -

Για μη-Μέλη (ανά εταιρεία, όχι ανά συμμετέχοντα)

Αριθμός λογαριασμού Bank of Cyprus: 0194-12-006537
IBAN: CY16 0020 0194 000 000 12 0065 3700
Αριθμός λογαριασμού Hellenic Bank: 121-01-013924-01
IBAN: CY25 0050 0121 0001 2101 0139 2401
Πληρωμές μπορούν επίσης να καταβληθούν μέσω του JCCsmart, πατώντας τον πιο
κάτω σύνδεσμο:
https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039
Παρακαλούμε σημειώστε ότι στον κατάλογο συμμετεχόντων θα
περιλαμβάνονται μόνο οι εταιρείες που θα καταβάλουν το πιο πάνω ποσό.
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ.
Μενέλαο Ξενοφώντος μέσω email: menelaos@ccci.org.cy, ή τηλεφωνικός: 22889706
Με εκτίμηση,
Μενέλαος Ξενοφώντος
Λειτουργός
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Οικονομικής Διπλωματίας
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