Λευκωσία, 14 Ιουνίου 2019
ΠΡΟΣ:
ΘΕΜΑ:

Όλα τα Μέλη
Παρουσίαση Σχεδίων Συμμετοχής σε Εκθέσεις στο εξωτερικό,
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019, 11:00π.μ. 1ος όροφος, ΚΕΒΕ, Λευκωσία

Κυρία/ε,
Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τα Σχέδια συμμετοχής επιχειρήσεων σε
εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα Σχέδια:
•

•

•
•

«Σχέδιο Eνισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) για Κυπριακές
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και
Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές
Εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό».
«Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς Κυπριακές
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και
Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές
Εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό».
«Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) σε Κυπριακές
Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές
Εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό».
Σχέδιο για συμμετοχή στις Εκθέσεις, στις οποίες το Υπουργείο προτίθεται να
συμμετάσχει με κρατικό περίπτερο το έτος 2020

Σημειώνεται ότι για όλα τα πιο πάνω σχέδια, τόσο για την ιδιωτική συμμετοχή σε
εκθέσεις όσο και για συμμετοχή στο κρατικό περίπτερο για το 2020, τελευταία
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 12/7/2019.
Η παρουσίαση των Σχεδίων θα γίνει τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 και ωρα 11:00π.μ.
στον 1ο όροφο του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία. Η συμμετοχή για τα μέλη του ΚΕΒΕ είναι
δωρεάν, απαιτείται η συμπλήρωση της επισυναπτόμενης ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Με εκτίμηση,

Ανδρέας Ανδρέου,
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.
/ΜΚ.

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357-22889860, φαξ. +357-22665685, Email:meropi@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα: www.ccci.org.cy

2

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρουσίαση Σχεδίων Συμμετοχής σε Εκθέσεις στο Εξωτερικό,
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019, 11:00π.μ. 1ος όροφος, ΚΕΒΕ
----------------------------------------------------------------Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού
Όνομα Επιχείρησης:
Τηλ.

Φαξ.

Διεύθυνση:
Τ.Θ.

Τ.Κ.

E-MAIL:
Ονόματα Συμμετεχόντων:

(Παρακαλώ όπως αποστέλλετε στο φάξ: 22-665685)
«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών. Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να
χρησιμοποιεί όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό την συμμετοχή στο πιο πάνω σεμινάριο. ☐
Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να μου αποστέλλει παρόμοιας φύσης με την πιο πάνω εκδήλωση ενημερωτικό υλικό σε μελλοντικό χρόνο.
☐
Ενημερώνομαι ότι δύναται να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες ή/και βίντεο από τη
συγκεκριμένη εκδήλωση στις οποίες εμφανίζομαι, για σκοπούς προβολής της εκδήλωσης. Εάν δεν προβείτε στη σχετική
εξουσιοδότηση προς το ΚΕΒΕ για τη διατήρηση των δεδομένων σας για μελλοντική επικοινωνία, αυτά θα καταστραφούν με το
πέρας της εκδήλωσης. Πέραν του δικαιώματος απόσυρσης της συγκατάθεσής σας, διαθέτετε επίσης τα δικαιώματα πρόσβασης,
διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία μπορείτε να
εξασκήσετε μέσω γραπτής αίτησης στο ΚΕΒΕ. Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών
Δεδομένων».

/MK
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