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24 Απριλίου 2019 

Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων μεταξύ Κυπριακών και Ελληνικών 

επιχειρήσεων στο πλαίσιο διεξαγωγής της Έκθεσης «Ταξίδι 2019», 3-5 Μαΐου 2019 

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας, ως μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων «Enterprise Europe Network» (ΕΕΝ), διοργανώνουν 
εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων μεταξύ Κυπριακών και Ελληνικών επιχειρήσεων 
στο πλαίσιο διεξαγωγής της Έκθεσης «Ταξίδι 2019» που θα πραγματοποιηθεί στη 
Λευκωσία στις 3-5 Μαΐου 2019 στο χώρο της Κρατικής Έκθεσης Κύπρου. 
 
Στόχος της εκδήλωσης είναι να προσφέρει στις Κυπριακές επιχειρήσεις την ευκαιρία για 
δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές επιχειρήσεις από την περιφέρεια της  
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δραστηριοποιούνται στον τομέα του 
τουρισμού- κυρίως ξενοδοχεία και τουριστικά γραφεία. 
 
Ακολουθούν η «Δήλωση Συμμετοχής» και ο πίνακας με τα ονόματα των Ελληνικών 
επιχειρήσεων που θα εκπροσωπηθούν στην εκδήλωση. 
 
Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων, 
παρακαλώ συμπληρώστε και αποστείλετε την «Δήλωση Συμμετοχής» το αργότερο μέχρι 
την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019 στο stalo@ccci.org.cy ή στο φαξ: 22 661044 υπόψη Στάλως 
Δημοσθένους.  
 
Η περιγραφή του επιχειρηματικού προφίλ της εταιρείας σας στη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
είναι απαραίτητη. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22889752, ή 
μέσω email stalo@ccci.org.cy .   
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση.  
 
Με εκτίμηση, 
Στάλω Δημοσθένους  
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ, Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Enterprise Europe Network 
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ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ E-MAIL/WEBSITE 

AEOLIS THASSOS PALACE  info@aeolis-thassos.gr  

 http://www.aeolis-thassos.gr 

AKONTISMA HOTEL info@stegi-karvalis.gr 

STELLA’S TOURS info@stellatours.gr   

http://www.stellatours.gr  

ROYAL PARADISE info@royalparadise.gr 

PITSAS CAMP info@pitsascamp.gr 

NEFELI HOTEL info@nefeli.com.gr 

http://www.nefeli.com.gr/lang/en/index.html  

MYTHOS TRAVEL mythost@otenet.gr 

MAKRYAMMOS 

BUNGALOWS 

info@makryammos-hotel.gr 

http://www.makryammos-hotel.gr  

KAVALA TOURS kavalatours@gmail.com 

http://www.kavalatours.gr/index.php/en/  

LUCY HOTEL info@lucyhotel.gr 

http://www.lucyhotel.gr  

GEORAMA info@georama-travel.gr 

http://www.georama-travel.gr  

KAVALA BEACH info@kavalahotels.gr 

http://kavalahotels.gr/en/  

ANNOUDA’S MAISONS info@annouda-thassos.gr 

BUS KAVALA TOURS tourssa@ktelkavalastours.gr 

www.ktelkavalastours.gr 

DIMOFELIA  tourism@kavalagreece.gr 

www.kavalagreece.gr 

EGNATIA HOTEL info@egnatiahotel.gr 

https://www.egnatiahotel.gr/en/  

AIROTEL GALAXY reservations@airotel.gr 

http://www.airotel.gr/en/Galaxy-Hotel-790.htm  
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