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Γενικές Πληροφορίες
∆ΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο και το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εµπορίου και Βιοµηχανίας σε συνεργασία µε τον Κύπρο-Ελλαδικό Επιχειρηµατικό 
Σύνδεσµο και το Enterprise Europe Network διοργανώνουν Επιχειρηµατική 
Αποστολή και Φόρουµ στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις 26-28 Σεπτεµβρίου 2022 µε 
σκοπό την ευρύτερη προώθηση των επιχειρηµατικών σχέσεων µεταξύ του 
επιχειρηµατικού κόσµου της Κύπρου και της Ελλαδας.

Της αποστολής θα ηγηθεί η Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου και Βιοµηχανίας κυρία 
Νατάσα Πηλείδου. 

Το φόρουµ θα εστιαστεί στον τοµέα των υπηρεσιών και της ναυτιλίας ενώ θα ληφθούν 
υπόψη και άλλοι τοµείς αναλόγως του ενδιαφέροντος που θα επιδείξουν οι Κυπριακές 
και Ελληνικές εταιρείες. Θα ακολουθήσει εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων 
(B2B) με την στήριξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network (ΕΕΝ).

Όσοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν, παρακαλούνται να συµπληρώσουν 
ηλεκτρονικά την δήλωση συμμετοχής (πατώντας ΕΔΩ) το αργότερο µέχρι την 
Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022. 

 Πρόγραµµα 

Αποποίηση Ευθύνης:
Το Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά η βλάβη προκύψει από τυχόν αναβολή η 
ακύρωση του Φόρουµ ή/και της επιχειρηµατικής αποστολής, περιλαµβανοµένων τυχόν µεταφορικών εξόδων ή/και εξόδων διαµονής.

 2022

∆ευτέρα  
26 Σεπτεµβρίου 2022 

Τρίτη  
27 Σεπτεµβρίου 2022 

Τρίτη  
27 Σεπτεμβρίου 2022

Φόρουμ στην Αθήνα 

Μεταφορά από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη   

Φόρουμ στη Θεσσαλονίκη

Λόγω της οικειότητας των εταιρειών μας με την Ελλάδα, έχει αποφασιστεί όπως δεν 
γίνουν σχετικές ταξιδιωτικές διευθετήσεις και οι συμμετέχοντες καλούνται να 
προχωρήσουν με τις δικές τους διευθετήσεις. Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια στο 
θέμα αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ο χώρος διεξαγωγής καθώς και το 
πρόγραμμα θα κοινοποιηθούν σε όλους του συµµετέχοντες κατά την παραλαβή της 
συµµετοχής τους. 
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Αποποίηση Ευθύνης:
Το Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά η βλάβη προκύψει από τυχόν αναβολή η 
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Εγγραφή

Η δήλωση συµµετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από τραπεζική επιταγή σε 
διαταγή ΚΕΒΕ, ή µε κατάθεση στους πιο 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. Το ποσό αυτό δεν 
επιστρέφεται. 

Το κόστος συµµετοχής έχει ως εξής:

€ 300          Για τα µέλη του ΚΕΒΕ ή/και τα µέλη των ∆ιµερών Επιχειρηµατικών 
Συνδέσµων που λειτουργούν κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ (ανά εταιρεία, 
όχι ανά συµµετέχοντα)

€ 400  Για µη µέλη (ανά εταιρεία, όχι ανά συµµετέχοντα)

Τράπεζα Κύπρου Αρ. Λογ: 0194-12-006537, 
IBAN: CY16 0020 0194 000 000 12 0065 3700

Ελληνική Τράπεζα Αρ. Λογ: 121-01-013924-01, 
IBAN: CY25 0050 0121 0001 2101 0139 2401

Οι πληρωµές µπορούν να γίνουν και µέσω της ιστοσελίδας της JCCsmart: 
https://www.jccsmart.com/e-bill/35985027.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι στον κατάλογο συμμετεχόντων θα περιλαμβάνονται 
μόνο οι εταιρείες που θα καταβάλουν το πιο πάνω ποσό.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τη 
Τζοβάννα Γιουσελλή µέσω email: jovanna@ccci.org.cy ή µέσω τηλεφώνου: 22 
889772 / 22 889718.

Με εκτίµηση,
Τζοβάννα Γιουσελλή 
Λειτουργός 
Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων και Οικονοµικής ∆ιπλωµατίας 
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