Προς: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ
Όλα τα μέλη των Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κύπρου-Κατάρ/
Κύπρου-Χώρες Συνεργασίας Αραβικού Κόλπου

9η Διεθνής Γεωργική και Περιβαλλοντική Έκθεση – ΚΑΤΑΡ
10 – 14 Μαρτίου 2022
Προθεσμία δήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής - 14 Φεβρουαρίου 2022
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου-Κατάρ,
διοργανώνουν Κυπριακή συμμετοχή στην 9η Διεθνή Γεωργική και Περιβαλλοντική
Έκθεση του Κατάρ που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 10-14 Μαρτίου 2022 στη Ντόχα.
Οι κυπριακές εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να προβάλουν τα προϊόντα τους στην
Έκθεση, όπου έχει εξασφαλισθεί ειδικά διαμορφωμένος εκθεσιακός χώρος για την
Κυπριακή αποστολή.
Η έκθεση προσφέρει μια ιδανική ευκαιρία στους επιχειρηματίες και ειδικούς στους τομείς
της Γεωργίας και Περιβάλλοντος να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα γεωργικών
τεχνολογιών, εξοπλισμού και συναφών προϊόντων, να συναντήσουν φορείς και
επιχειρηματίες του κλάδου, να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και να ανακαλύψουν
καινούργιους εμπορικούς εταίρους.
Για περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση πατήστε εδώ.

Διαδικασία δήλωσης ενδιαφέροντος
•

Στο παρόν στάδιο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως δηλώσουν ενδιαφέρον για
συμμετοχή πατώντας εδώ, μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2022. Το ΚΕΒΕ με τη σειρά
του, θα παρακολουθεί τις εξελίξεις της πανδημίας και αναλόγως θα ενημερωθούν
τα ενδιαφερόμενα μέλη. Δεδομένης τη επιδημιολογικής εικόνας δεν μπορούν να
παρθούν σε αυτό το στάδιο τελεσίδικες αποφάσεις που να αφορούν τη παρουσία
ή όχι των μελών μας στην έκθεση. Για καλύτερο προγραμματισμό όμως,
παρακαλούμε όπως δηλώσετε το ενδιαφέρον σας προκειμένου να γίνουν οι
απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε όταν και εφόσον υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα, να
υλοποιηθεί με επιτυχία η Κυπριακή συμμετοχή στην έκθεση.
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•

Σημειώνεται ότι οι κυπριακές εταιρείες που θα συμμετέχουν στην έκθεση θα είναι
δικαιούχοι χορηγίας ήσσονος σημασίας (De minimis) που παρέχεται από το
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Περισσότερες πληροφορίες για τη
χορηγία De Minimis είναι διαθέσιμες εδώ.

•

Λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα εξασφαλίζουν
τη συμμετοχή τους βάσει σειράς προτεραιότητας.

Κόστος Συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής είναι πληρωτέο όταν οριστικοποιηθεί η Κυπριακή συμμετοχή στην
έκθεση.

Συμμετοχή στην έκθεση
(ανά εταιρεία, όχι ανά
άτομο)

Μέλη ΚΕΒΕ/Μέλη Επιχειρηματικού
Συνδέσμου Κύπρου-Κατάρ/Μέλη
Επιχειρηματικού Συνδέσμου ΚύπρουΧωρών Συνεργασίας Αραβικού Κόλπου

Μη μέλη ΚΕΒΕ

€300 + ΦΠΑ

€400 + ΦΠΑ

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή σας στην έκθεση, παρακαλώ όπως
επικοινωνήσετε με τον κ. Μενέλαο Ξενοφώντος, Λειτουργό, στο Τηλ.: +35722889706,
Ηλ. Διεύθυνση: menelaos@ccci.org.cy.

Με εκτίμηση,
Μενέλαος Ξενοφώντος
Λειτουργός ΚΕΒΕ
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Οικονομικής Διπλωματίας
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To:

All members of CCCI /
All members of the Cyprus-Qatar/Cyprus-GCC Business Associations

9th International Agricultural and Environmental Exhibition – QATAR
10 – 14 March
Deadline for declaring interest for participation – 14 February

The Cyprus Chamber of Commerce and Industry, in collaboration with the Ministry of
Energy, Commerce and Industry, and the Cyprus-Qatar Business Association, are
organizing Cypriot participation at the 9th International Agricultural and
Environmental Exhibition in Doha Qatar, that will take place during the period 10-14
March 2022.
An exhibition booth has been secured for the Cypriot participants with the aim of enabling
Cypriot companies to showcase their products and services to a vast number of visitors.
The exhibition offers an ideal opportunity for the businesspeople and specialists in the
fields of Agriculture and Environment to explore a broad range of agricultural
technologies, equipment and products, to meet key Agricultural and Environmental policy
makers, acquire valuable specialized knowledge and discover new trade partners in Qatar.
For more information on the trade exhibition please visit the official website of the
exhibition here.
Process of declaring interest
•

For now, those interested to participate can submit their expression of interest
through the electronic platform, until the 14th of February 2022. In the meantime,
the CCCI will monitor the situation relating to the pandemic and the interested
participants will be informed accordingly. Please note that given the current
epidemiological situation, final decisions regarding the attendance of CCCI
members at the exhibition cannot be presently taken. However, interested
companies should declare their interest for better planning, so that when we have
a clearer picture with respect to the epidemiological situation, all necessary actions
will be undertaken in a timely manner, therefore ensuring that participation in the
exhibition will be successfully executed.
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•

Participating companies are eligible for a De Minimis subsidy, granted by the
Ministry of Energy, Commerce and Industry. More information on the De Minimis
subsidy can be found here.

•

Due to limited availability, companies which declare interest will secure their
participation slots on a first come first served basis.

Participation Fee
Participation fee is only payable only once the participation in the exhibition is confirmed.

Participation in the
exhibition (per
company, not per
participant)

CCCI Members/Members of the Cyprus-Qatar
Business Association/Member of the CyprusGCC Business Association

Non-members of
CCCI

€300 + VAT

€400 + VAT

For more information regarding participation in the exhibition, please contact Mr.
Menelaos
Xenophontos
on
Tel.
no.:
+35722889706,
e-mail
address:
menelaos@ccci.org.cy.
Sincerely,
Menelaos Xenophontos
Officer CCCI
Department of International Relations & Economic Diplomacy
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