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Introduction

September 2022

 Indicative Itinerary

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.

REGISTER HERE 

The Cyprus Chamber of Commerce and Industry and the Ministry of Finance in cooperation with the 
Cyprus-China Business Association and the Cyprus-East and Southeast Asia Business, are 
organisining, a Business Delegation and Forum in Singapore, between 14-18 November 2022. 
The delegation will be headed by the Minister of Finance, Mr. Constantinos Petrides , and will aim at 
the broad promotion of business relations between the business communities of Cyprus and Singapore. 
The forum will take place Thursday, 17 November 2022.

The purpose of the visit is to provide the Cypriot businesses the opportunity to explore the potentials and 
opportunities of this dyanmic country and participants will be given the chance to present Cyprus and their 
services or products to a pre screened and targeted audience.  

Kindly note the following:

1. The Event will be addressed by the Minister of Finance, Mr. Constantinos Petrides and the Deputy
Minister of Shipping Mr Vasilios Demetriades, followed by presentations from the Cypriot and
Singaporean companies.

2. The Forum will be immediately followed by a Networking  Reception where Cypriot businesspeople will
have the opportunity to meet their counterparts from Singapore. The list of participating companies
from Singapore will be disseminated amongst the confirmed registered participants before hand.

3. Since this is the first organised effort in Singapore, there will be a cap of 20 Cypriot companies, thus
your timely registration is required.

4. The event will focus on the sectors of services,  ICT and shipping but equal efforts will be made to
ensuring participation from other sectors if required.

5. Ιn an effort to maximise the quality and success of the event, we have hired a local agency to attract
relevant participants to attend.

6. Those interested to participating are kindly requested to complete the participation form electronically
(register here).

7. Attached you may find the latest program

14 November 2022
15 November 2022 
16 November 2022 
17 November 2022 
18  November  2022 

Departure from Larnaca 
Arrival in Singapore
Free day to organise private meetings 
Forum in Singapore 
Departure from Singapore to Larnaca

Upon registration, delegates will receive the confirmation together with the relevant travel arrangements.

https://forms.ccci.org.cy/singapore22/


September 2022

Payment

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 non-refundable.

The registration cost is as follows:

€ 400 For Members of the CCCI and/or Members of any of the Bilateral Business Associations 
operating under its auspices (per company, not per participant)

€ 500 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 Mr Menelaos Xenophontos by 
email: menelaos@ccci.org.cy  or by phone: 22 889706. 

Sincerely,

Menelaos Xenophontos
Officer
Dept. of International Relations & Economic Diplomacy

REGISTER HERE 

38 Grivas Dhigenis Avenue & 3 Deligiorgis Street 1066, 
PO BOX 21455, 1509 Nicosia, Cyprus
T: +357 22889800 F: +357 22669048 
E: chamber@ccci.org.cy 
W: www.ccci.org.cy

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.

https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039
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Με την υποστήριξη

∆ιοργανωτές

1. Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας κ. Βασίλιος
Δημητριάδης. Θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις των συμμετεχουσών εταιριών και απο τις δύο
πλευρές

2. Θα ακολουθήσουν γεύμα και δεξίωση δικτύωσης (Networking Reception), όπου οι συμμετέχοντες
θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με επιχειρηματίες από τη Σιγκαπούρη. Η λίστα των
Σιγκαπουριανών επιχειρήσεων που θα παρευρεθούν θα αποσταλεί μόνο στους συμμετέχοντες που
έχουν επιβεβαιωμένη συμμετοχή μερικές μέρες πριν την αποστολή.

3. Λόγω του ότι η Αποστολή θα είναι η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια στην Σιγκαπούρη, θα
υπάρξει περιορισμένος αριθμός θέσεων με μέγιστο αριθμό τις 20 εταιρείες. Για το λόγο αυτό
απαιτείται η έγκαιρη εγγραφή σας, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή σας.

4. Έμφαση θα δοθεί στους τομείς των υπηρεσιών, της τεχνολογίας (ICT) και της Ναυτιλίας αλλά θα
καταβληθούν εξίσου μεγάλες προσπάθειες για τη προσέλκυση σχετικών επιχειρηματιών για όλες
τις συμμετέχουσες εταιρείες.

5. Με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και επιτυχίας της εκδήλωσης, έχουμε προβεί σε
συνεργασία με εξειδικευμένο γραφείο από τη Σιγκαπούρη για την προσέλκυση συγκεκριμένων/
σχετικών επιχειρηματιών.

6. Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται όπως δηλώσουν άμεσα συμμετοχή.

7. Επισυνάπτεται το προκαταρτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΜ 
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 2022

Γενικές Πληροφορίες 

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με 
τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου – Νοτιοανατολικής Ασίας διοργανώνουν την πρώτη Επιχειρηματική 
Αποστολή και Φόρουμ στη Σιγκαπούρη την Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022.

Στόχος της αποστολής είναι η διερεύνηση, αναζήτηση και αξιοποίηση ευκαιριών μεταξύ των 
επιχειρηματικών κοινοτήτων της Κύπρου και της Σιγκαπούρης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία 
να παρουσιάσουν τα πολλά πλεονεκτήματα της Κύπρου, να προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
τους και να συναναστραφούν με επιλεγμένους Σιγκαπουριανούς επιχειρηματίες.

Συγκεκριμένα: 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

https://forms.ccci.org.cy/singapore22/


Ενδεικτικό Πρόγραμμα*

14 Νοεμβρίου 2022
15 Νοεμβρίου 2022  
16 Νοεμβρίου 2022  
17 Νοεμβρίου 2022  
18 Νοεμβρίου 2022  

Αναχώρηση από Κύπρο
Άφιξη στη Σιγκαπούρη 
Ελεύθερη μέρα για άλλες προσωπικές συναντήσεις 
Φόρουμ στη Σιγκαπούρη
Επιστροφή στη Κύπρο

Κόστος Συμμετοχής

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

Το κόστος συμμετοχής έχει ως εξής:

€ 400 Για τα μέλη του ΚΕΒΕ ή/και τα μέλη των Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων που λειτουργούν 
κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ (ανά εταιρεία όχι ανά συμμετέχοντα) 

€ 500 Για μη μέλη (ανά εταιρεία, όχι ανά συμμετέχοντα)

Τράπεζα Κύπρου Αρ. Λογ: 0194-12-006537
IBAN: CY16 0020 0194 000 000 12 0065 3700
ή 
Ελληνική Τράπεζα Αρ. Λογ: 121-01-013924-01 I
BAN: CY25 0050 0121 0001 2101 0139 2401

Πληρωμές γίνονται δεκτές και μέσω JCCsmart, πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://
www.jccsmart.com/e-bill/32522039

Στον κατάλογο συμμετεχόντων θα περιλαμβάνονται μόνο οι εταιρείες που θα καταβάλουν το πιο πάνω 
ποσό.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ή/και για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν 
με τον κ. Μενέλαο Ξενοφώντος, Λειτουργό του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Οικονομικής Διπλωματίας 
του ΚΕΒΕ, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης menelaos@ccci.org.cy ή τηλεφωνικώς στο 22 889706. 

Με εκτίμηση 

Μενέλαος Ξενοφώντος 
Λειτουργός 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Οικονομικής Διπλωματίας

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, 
Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22889800 F: +357 22669048 
E: chamber@ccci.org.cy 
W: www.ccci.org.cy

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.

https://forms.ccci.org.cy/singapore22/


 

 

 

CYPRUS: THE IDEAL EU HUB FOR THE SINGAPOREAN COMMUNITY 

 

Thursday, 17 November 2022 

 

The Capitol Kempinski Hotel  

 

09.00 – 10.00 Registration, Welcome Coffee/Tea and Networking 

 

 

10.00 – 10.05 Opening Remarks 

 

 Mr. Othonas Theodoulou 

 Vice-President – Cyprus Chamber of Commerce and Industry 

 

10.05 – 10.25 The Future Trajectory of the Cypriot Economy: Vision 2035 (TBC) 

 

 Mr. Constantinos Petrides 

 Minister of Finance – Republic of Cyprus 

 

10.25 – 10.45 Cyprus Shipping: Prospects & Challenges 

 

 Mr. Vassilios Demetriades 

 Deputy Minister of Shipping to the President – Republic of Cyprus 

 

10.45 – 11.00 Why Cyprus: An Overview (TBC) 

  

 Mr. Spyros Vassiliou 

 Vice-Chairman – Invest Cyprus 

 

11.00 – 11.15 Coffee Break 

 

 

11.15 – 11.25 The Cypriot Tax System: An Overview (TBC) 

  

 Mr. Theo Parperis 

 CEO – Kiteserve Limited 

 

11.25 – 12.30 Presentations of Cypriot Companies 

 

  

 

12.30 – 13.00 Q&A/Introductions of the Singaporean companies 

 

 

13.00 – 16.00 Working Session 

 

 Working Lunch 

 

 Networking 
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