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Προς: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ 

Όλα τα μέλη των Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κύπρου-Κατάρ/ 

Κύπρου-Χώρες Συνεργασίας Αραβικού Κόλπου 

 
 

 
10η Διεθνής Γεωργική και Περιβαλλοντική Έκθεση – ΚΑΤΑΡ 

15 – 19 Μαρτίου 2023 
Προθεσμία δήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής - 30 Ιανουαρίου 2023 

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 10η Διεθνή Γεωργική και Περιβαλλοντική 

Έκθεση του Κατάρ που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 15-19 Μαρτίου 2023 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 30 Ιανουαρίου 2023. Το ΚΕΒΕ ακολούθως 

θα ενημερώσει τους ενδιαφερομένους εάν θα προχωρήσει με τη διοργάνωση της 

αποστολής. 
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• 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. 
 

 Μέλη ΚΕΒΕ/Μέλη Επιχειρηματικού 
Συνδέσμου Κύπρου-Κατάρ/Μέλη 
Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου- 

Χωρών Συνεργασίας Αραβικού Κόλπου 

Μη μέλη ΚΕΒΕ 

Συμμετοχή στην έκθεση 
(ανά εταιρεία, όχι ανά 
άτομο) 

 
€400 

 
€500 

 

 
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 

 
 

10th International Agricultural and Environmental Exhibition – 

QATAR 15 – 19 March 2023 
Deadline for declaring interest for participation – 30 January 2023 

 

 
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 10th International Agricultural and 

Environmental Exhibition in Doha Qatar, that will take place during the period 15-19 

March 2023. 

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 30th of January 2023. Subsequently, 

the Cyprus Chamber of Commerce and Industry will inform those who have 

expressed their interest if it will proceed with the Delegation. 
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• 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. 
 

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

GCC Business Association 

Non-members of 
CCCI 

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

 
 

€400 

 
 

€500 

 
 
 

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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