
 
 
 

Προς: Όλους τους Ενδιαφερομένους 
Από: Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου Ελλάδος  
 
 
0 Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ελλάδας οργανώνει για πρώτη φορά 
Επιχειρηματικό ∆είπνο με την ονομασία «Μουσική Βραδιά», που θα 
περιλαμβάνει πλούσιες γεύσεις από κυπριακή και ελληνική κουζίνα. 
 
Η εκδήλωση μας θα γίνει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 
20.30 στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία. 
 
Μαζί μας για να μας ταξιδέψουν με τις μελωδίες τους στη μουσική νυκτερινή 
Αθήνα θα είναι ο Κώστας Χατζημηνάς και η Γεωργία ∆ασκαλάκη, που 
διαπρέπουν σε ποιοτικά στέκια της Αθήνας, ενώ στο πιάνο θα τους συνοδεύει 
ο Κώστας Κατωμέρης. 
 
Εταιρικές κρατήσεις 
Με το ποσό των 1.000 ευρώ μπορείτε να συμμετάσχετε ως χορηγός της 
«Μουσικής Βραδιάς» 
 
Ως αντάλλαγμα, θα σας παραχωρηθεί ένα τραπέζι των 12 ατόμων, χωρίς 
καμία άλλη χρέωση, ενώ το όνομα (με το λογότυπο) της Εταιρείας σας θα 
περιληφθεί στη λίστα των χορηγών που θα εμφανίζονται στο σχετικό έντυπο 
που θα βρίσκεται σε κάθε τραπέζι. 
 
Μεμονωμένες κρατήσεις 
Σημειώνεται ότι για μεμονωμένες κρατήσεις η τιμή ανέρχεται σε €50 ανά 
άτομο.  
 
Για κρατήσεις παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο έντυπο 
συμμετοχής και το αποστείλετε στη Γραμματεία του Κυπρο-Ελλαδικού 
Επιχειρηματικού Συνδέσμου στο email: cyprusgreece@ccci.org.cy μέχρι τις 
23 Νοεμβρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως 
επικοινωνήσετε με τις Λία Ριρή ή Σταυρούλα Χριστοδουλίδου στο 22889718.  
 
Με εκτίμηση  
 
∆ιοικητικό Συμβούλιο  
Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ  
ΚΥΠΡΟ-ΕΛΛΑ∆ΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΕΜΣΟΥ  

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 20:30 
================================ 

 
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ……………………………………………………… 
 
ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ : …………………………………… 
 
ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:  

1. …………………………….…..   EMAIL …………………………….. 

2. …………………………….…..   EMAIL …………………………….. 

3. …………………………….…..   EMAIL …………………………….. 

4. …………………………….…..   EMAIL …………………………….. 

5. …………………………….…..   EMAIL …………………………….. 

6. …………………………….…..   EMAIL …………………………….. 

7. …………………………….…..   EMAIL …………………………….. 

8. …………………………….…..   EMAIL …………………………….. 

9. …………………………….…..   EMAIL …………………………….. 

10. …………………………….…..   EMAIL …………………………….. 

11. …………………………….…..   EMAIL …………………………….. 

12. …………………………….…..   EMAIL …………………………….. 

 
 

 
ΤΗΛ: …………………………….   ΦΑΞ: …………………………… 
 
 
 
 
Επιθυμούμε να είμαστε χορηγοί της Μουσικής Βραδιάς με το ποσό των €1000 

 
 
 
 
 
 
Παρακαλούμε όπως επιστραφεί μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2015, στο 
cyprusgreece@ccci.org.cy, τηλ. 22889718 

 


