
 

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. 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: 

 
1 

 

Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017 
 
 

Επιχειρηματική Αποστολή στο Λονδίνο  

Επίσημο Δείπνο με τον Υπουργό 
Ενδυναμώνοντας τους Οικονομικούς Δεσμούς μεταξύ  Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου 

7 Νοεμβρίου 2017 
Ξενοδοχείο Café Royal Λονδίνο 

 
Το ΚΕΒΕ και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού διοργανώνουν σε 
συνεργασία με τον Κύπρο-Βρετανικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο και την ΟΕΒ, Επιχειρηματική 
Αποστολή στο Λονδίνο μεταξύ 6-8 Νοεμβρίου (η εκδήλωση θα γίνει στις 7 Νοεμβρίου 2017), με 
σκοπό την ευρύτερη προώθηση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου 
της Κύπρου και του Ην. Βασιλείου. 
 
Η εκδήλωση θα έχει τη μορφή επίσημου δείπνου (black tie), με κύριο ομιλητή τον Υπουργός 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Για την συμμετοχή των Βρετανών 
επιχειρηματιών θα χρησιμοποιηθεί μια πολύ επιλεγμένη λίστα προσκεκλημένων, έτσι που να 
διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων στο δείπνο.   
 
Η συμμετοχή των Κυπρίων επιχειρηματιών περιλαμβάνει συμμετοχή σε εκδήλωση δικτύωσης (που 
θα προηγηθεί του δείπνου), παρακολούθηση της ομιλίας του Υπουργού και συμμετοχή στο δείπνο.  
Στο δείπνο, κάθε τραπέζι θα αποτελείται από 2 Κύπριους και 8-10 σχετικούς Βρετανούς 
επιχειρηματίες παρέχοντας έτσι, μια μοναδική ευκαιρία δικτύωσης με υψηλού επιπέδου 
επιχειρηματίες  από το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα γίνουν εκ των προτέρων διευθετήσεις ώστε σε κάθε 
τραπέζι  να υπάρχουν Κύπριοι και Βρετανοί επιχειρηματίες των οποίων τα ενδιαφέροντα να 
συνάδουν με βάση τις σχετικές δηλώσεις συμμετοχής. Προβλέπεται η συμμετοχή 100 Βρετανών 
επιχειρηματιών. 
 
Το πρόγραμμα της επίσκεψης έχει οριστικοποιηθεί ως εξής: 
  
6 Νοεμβρίου 2017: Αναχώρηση από Κύπρο για Λονδίνο  (Πτήση BA 662) 
7 Νοεμβρίου 2017: Επιχειρηματικό Δείπνο 
8 Νοεμβρίου 2017 Επιστροφή στην Κύπρο (πτήση BA 663) 
 
Παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την Travelhouse (Άντρη Πρατσή) για τις ταξιδιωτικές σας 
διευθετήσεις.  
 
H έγκαιρη δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων με 
σκοπό να διασφαλιστεί η επιτυχία της εκδήλωσης. Επίσης υπάρχει ο περιορισμός του ενός ατόμου 
ανά εταιρεία. Σε περίπτωση που επιθυμούν να συμμετάσχουν περισσότερα άτομα από μια εταιρεία 
θα υπάρξει επιπλέον χρέωση €100 ανά άτομο για κάλυψη του κόστους συμμετοχής στην 
εκδήλωση. 
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Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να συμπληρώσουν  ηλεκτρονικά την 
επισυναπτόμενη δήλωση συμμετοχής και να την επιστρέψουν στο ΚΕΒΕ με ηλ. ταχυδρομείο στο 
lia@ccci.org.cy το αργότερο μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2017 ούτως ώστε να γίνουν οι σχετικές 
διευθετήσεις. Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές κατά σειρά προτεραιότητας.  
 
Η Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από τραπεζική επιταγή σε διαταγή ΚΕΒΕ, ή με 
κατάθεση στους πιο κάτω λογαριασμούς τραπεζών με αντίγραφο στο ΚΕΒΕ (στο οποίο να 
δηλώνεται ο σκοπός της κατάθεσης). Το ποσό αυτό είναι για σκοπούς προετοιμασίας, προβολής και 
διαφήμισης της αποστολής και των συμμετεχόντων καθώς και για την κάλυψη του κόστους της 
εκδήλωσης δικτύωσης και του δείπνου  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 ή/και μέλη της ΟΕΒ.  Η χρέωση είναι για ένα 
άτομο ανά εταιρεία και θα υπάρχει χρέωση €100 για κάθε επιπρόσθετο άτομο 

 
€500 Για μη μέλη (η χρέωση είναι για ένα άτομο από κάθε εταιρεία ενώ υπάρχει χρέωση €100 

για κάθε επιπρόσθετο άτομο). 
 
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 

 
 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι στον κατάλογο των συμμετεχόντων θα περιλαμβάνονται μόνο οι 
εταιρείες που θα καταβάλουν το πιο πάνω ποσό. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων 
Σχέσεων του ΚΕΒΕ τηλ. 22 889718 / 22 889720 (Λία Ριρή και Σταυρούλλα Χριστοδουλίδου).  
 
 
Με εκτίμηση, 
 
Λία Ριρή 
Λειτουργός 
Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων 

mailto:lia@ccci.org.cy
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Thursday, 07 September 2017 

 
Business Delegation to London  

Business Dinner with the Minister 
Enhancing Economic ties between the UK and Cyprus 

7 November 2017 
Café Royal Hotel London 

 
The Cyprus Chamber of Commerce and Industry and the Ministry of Energy, Commerce, Industry and 
Tourism are organising in co-operation with the Cyprus-UK Business Association and OEB, a Business 
Delegation to London between 6-8 November 2017 (event will take place on 7 November 2017), 
aimed at the broad promotion of business relations between the business communities of the two 
countries. 
 
The event will have the format of a Black Tie Dinner Speech with a key note speech by H.E. Mr 
George Lakkotrypis Minister of Energy, Commerce, Industry and Tourism.  An exclusive guest list will 
be used for the UK participants and attendance will be by invitation only so as to ensure that only 
high calibre UK businesspeople will attend.  
 
By attending, the Cypriot delegates will take part in a welcome networking reception, the speech 
and the dinner. At the dinner, each table will consist of 2 Cypriot delegates and 8-10 relevant UK 
delegates, providing a unique opportunity to network with first class business from the UK. The 
seating arrangement will be pre-arranged based on the company profiles submitted upon 
application.  
 
The program of the visit has been finalised and is as follows:  
 
6 November 2017: Departure from Cyprus (Flight BA 662 to London Heathrow)  
7 November 2017: Business Dinner   
8 November 2017: Return to Cyprus (Flight BA 663 to Larnaka) 
 
Interested participants are kindly requested to contact Travelhouse Ltd to organise their travel 
arrangements. (Andri Pratsi on 22889701, email: andri@travelhouse.com.cy)   
 
Your timely registration is advised as there is a restriction to the number of Cypriot participants in 
order to provide the exclusivity envisaged. Also there is a restriction of one person per company. 
Extra persons per company will be at a supplement charge. Please contact us for more information.  
 
Those interested in participating are kindly asked to complete electronically the attached 
registration form and return it to the CCCI by email to lia@ccci.org.cy not later than 13 October 
2017 in order to proceed with all the arrangements for such a high calibre event. Applications will 
be treated on a first come first served basis.  
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Your Registration Form must be accompanied by a cheque made out to the CCCI or by proof of 
deposit (stating the purpose) into one of the bank accounts listed below. This sum will be used to 
cover organizational and administrative expenses, the networking reception, the dinner and 
promotional expenses aimed at gaining increased exposure for the event 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 and/or members of OEB (price is for one person per company, 
€100 extra charge for each additional person per company).  

€500 For non-Members (one person per company, price is for one person per company, €100 
extra charge for each additional person per company). 

 
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 
 
 
Please note that only companies that have paid the above amount will be included in the 
participants’ catalogue. 
 
For more information you may contact the Department of International & Public Relations on tel.: 22 
889718 / 22889720 (Lia Riri and Stavroulla Christodoulidou). 
 
 
Sincerely, 
 
Lia Riris  
Officer  
Dept. of International & Public Relations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   
 
 
 

 

 
 

BUSINESS DELEGATION TO LONDON  
7 NOVEMBER 2017 

BUSINESS DELEGATION PARTICIPATION FORM  
 

COMPANY INFORMATION 
The below information will be used in all the official documents (The company 
directory/catalogue that will be printed) 

 

Company Name:  

Contact Person Name, Title & Position:  

Additional Participant(s) Name Title & Position: 

Website: 

Email: 

Telephone:                                                                   Fax: 

Address:  

  
COMPANY PROFILE:  

Please provide a short description (max 100 words) of your company including its strong 
features. Whatever you provide here will be used in all the official documents (and the directory 
that will be printed) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 

 

 
Target Companies: 

(Please state the type of companies that you would potentially like to have on your table at the dinner)  

 

 

 

 

 
Date:      Signature:  
 
 
 

Please return the above form to  
CCCI, Dept of International and Public Relations  

By the 13 October 2017 
to lia@ccci.org.cy  

 

mailto:lia@ccci.org.cy
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