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Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019 

 
 

ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και 
 Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων 
 
 
Κυρίες, κύριοι, 
 

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στο Μπακού, Αζερμπαϊτζάν 
Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019 

 
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας διοργανώνουν σε συνεργασία με την ΟΕΒ Επιχειρηματική 
Αποστολή και Φόρουμ στο Μπακού, Αζερμπαϊτζάν, στις 19 Σεπτεμβρίου 2019, με 
σκοπό την ευρεία προώθηση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ του 
επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου και του Αζερμπαϊτζάν. 
 
Το πρόγραμμα της Αποστολής έχει ως εξής: 
 
17-18 Σεπ. 2019: Αναχώρηση από Λάρνακα για Μπακού (UIA μέσω Κιέβου) 
19 Σεπ. 2019: Φόρουμ και Επιχειρηματικές Συναντήσεις (Four Seasons Hotel Baku) 
20 Σεπ. 2019: Αναχώρηση από Μπακού για Λάρνακα (UIA μέσω Κιέβου) 
 
 

1. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους τομείς των Επαγγελματικών Υπηρεσιών, το 
Νομοθετικό και Φορολογικό Σύστημα, την χρήση της Κύπρου ως Βάσης 
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, καθώς και στον τομέα των Ακινήτων. 
 

2. Συμμετοχές εταιρειών από άλλους τομείς είναι επίσης αποδεκτές. Θα 
καταβληθούν ίσες προσπάθειες για διευθέτηση επιχειρηματικών συναντήσεων 
και γι’ αυτές τις εταιρείες. 
 

3. Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη, ούτως ώστε να δοθεί 
επαρκής χρόνος στους διοργανωτές για να διευθετήσουν επιχειρηματικές 
συναντήσεις εκ μέρους σας. Παρακαλώ σημειώστε ότι εκπρόθεσμες δηλώσεις 
δε θα γίνονται αποδεκτές για συμμετοχή στις επιχειρηματικές συναντήσεις. 
 

4. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την 
αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 26 
Αυγούστου 2019, πατώντας ΕΔΩ. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmSxMi3VADL6yYIhQCg-GuoxJWHmGdxQJ5mKH9o0IVYW1m1A/viewform
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Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από τραπεζική επιταγή σε διαταγή 
ΚΕΒΕ, ή με κατάθεση σε ένα από τους πιο κάτω τραπεζικούς λογαριασμούς με 
αντίγραφο στο ΚΕΒΕ (στο οποίο να δηλώνεται ο σκοπός της κατάθεσης). Το ποσό 
αυτό θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προετοιμασίας, προβολής και διαφήμισης της 
Αποστολής και των συμμετεχόντων. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται. 
 
 
Το κόστος συμμετοχής έχει ως εξής: 
 
€ 300 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 (ανά 
εταιρεία, όχι ανά συμμετέχοντα) 

 
€ 400 Για μη μέλη (ανά εταιρεία, όχι ανά συμμετέχοντα) 
 
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 
 
Πληρωμές γίνονται δεκτές και μέσω JCCsmart, πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο: 
https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039 
 
 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι στον κατάλογο συμμετεχόντων θα 
περιλαμβάνονται μόνο οι εταιρείες που θα καταβάλουν το πιο πάνω ποσό. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 
Αλέξανδρο Ιωαννίδη μέσω email: aioannides@ccci.org.cy ή μέσω τηλεφώνου: 
22 889706 / 22 889718. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
Αλέξανδρος Ιωαννίδης 
Λειτουργός  
Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων 
  

https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039
mailto:aioannides@ccci.org.cy
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Ταξιδιωτικές Πληροφορίες 
 
 

Πτήσεις: 
Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το ταξιδιωτικό γραφείο 
Flexi Flyers – κα. Μαρία Πετουφά στο τηλέφωνο 22 447175, ή στο email 
maria@flexiflyers.net για να διευθετήσουν τις πτήσεις τους. Οι συμμετέχοντες 
μπορούν βέβαια να κάνουν τις δικές τους διευθετήσεις. 
 
Οι προτεινόμενες πτήσεις είναι: 
 
UIA PS342 Λάρνακα-Κίεβο 17 Σεπτεμβρίου 2019 14:00-16:55 
UIA PS601 Κίεβο-Μπακού 17 Σεπτεμβρίου 2019 21:00-01:20 (επόμενη ημέρα) 
 
UIA PS602 Μπακού-Κίεβο 20 Σεπτεμβρίου 2019 04:20-07:10 
UIA PS341 Κίεβο-Λάρνακα 20 Σεπτεμβρίου 2019 10:15-13:10 
 
 
Θεώρηση Εισόδου (Visa): 
Οι κάτοχοι διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας δικαιούνται να κάνουν αίτηση 
για ηλεκτρονική θεώρηση εισόδου. Η διεύθυνση της επίσημης υπηρεσίας 
ηλεκτρονικών θεωρήσεων εισόδου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν είναι 
https://evisa.gov.az/en/ . 
 
 
Ξενοδοχείο: 
Το Φόρουμ και οι Επιχειρηματικές Συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Four 
Seasons Hotel Baku, στις 19 Σεπτεμβρίου 2019. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
επιλέξουν να διαμείνουν στο εν λόγω ξενοδοχείο, ή να κάνουν δικές τους 
διευθετήσεις. 
 
 

mailto:maria@flexiflyers.net
https://evisa.gov.az/en/
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Friday, 2 August 2019 

 
 

TO: All Members of the CCCI and 
 Members of Bilateral Business Associations 
 
 
Ladies and Gentlemen, 
 

Business Delegation & Forum in Baku, Azerbaijan 
Thursday, 19 September 2019 

 
The Cyprus Chamber of Commerce & Industry and the Ministry of Energy, 
Commerce, and Industry are organising in co-operation with OEB a Business 
Delegation and Forum in Baku, Azerbaijan, on 19 September 2019, aimed at the 
broad promotion of business relations between the business communities of Cyprus 
and Azerbaijan. 
 
The program of the Mission is as follows: 
 
17-18 September 2019: Departure from Larnaca to Baku (UIA via Kiev) 
19 September 2019: Business Forum & B2B Meetings (Four Seasons Hotel Baku) 
20 September 2019: Departure from Baku to Larnaca (UIA via Kiev) 
 
 

1. The focus themes for the Forum will be the Professional Services, the Legal 
and Financial System, the use of Cyprus as a Base for Operations and the 
Real Estate sector. 
 

2. Participation of companies from other sectors is also accepted. Equal efforts 
will be made to arrange B2B Meetings for those companies as well. 
 

3. Your timely registration is required, in order to allow the event organisers 
enough time to arrange B2B meetings on your behalf. Please note that late 
applications will not be accepted for participation in B2B meetings. 
 

4. Those interested in participating are kindly requested to complete the 
participation form electronically, not later than Monday, 26 August 2019. 
The relevant form can be found HERE. 

 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmSxMi3VADL6yYIhQCg-GuoxJWHmGdxQJ5mKH9o0IVYW1m1A/viewform


                                                                                                           

Disclaimer: 
The Cyprus Chamber of Commerce and Industry will not be held responsible or liable for any losses incurred due to postponement or cancellation 

of a Forum or business delegation, including but not limited to travelling and accommodation expenses. 

 

IN CO-OPERATION WITH: 

 
5 

 

 
The participation form must be accompanied by a cheque made out to the CCCI or 
by proof of deposit with a copy to the CCCI (stating the purpose) into one of the 
bank accounts listed below. This sum will be used to cover organisational and 
administrative expenses, as well as promotional expenses aimed at gaining 
increased exposure for the Forum and the participants. This sum is non-refundable. 
 
 
The registration cost is as follows: 
 
€ 300 For Members of the CCCI and/or Members of any of the Bilateral Business 

Associations operating under its auspices and/or members of OEB (per 
company, not per participant) 

 
€ 400 For non-Members (per company, not per participant)  
 
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 
 
Payments can also be made through JCCsmart, by clicking on the below link: 
https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039. 
 
 
Please note that only companies that have paid the above amount will be 
included in the list of participants. 
 
For more information or clarifications you may contact Alexandros Ioannides by 
email: aioannides@ccci.org.cy or by phone: 22 889706 / 22 889718. 
 
 
Sincerely, 
 
Alexandros Ioannides 
Officer 
Dept. of International & Public Relations 
  

https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039
mailto:aioannides@ccci.org.cy
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Travel Information 
 
 

Flights: 
Participants are kindly requested to contact the travel agency Flexi Flyers – Ms. 
Maria Petoufa by phone at 22 447175, or by email maria@flexiflyers.net for their 
flights’ arrangements. Participants are of course free to make their own 
arrangements. 
 
The proposed flights are: 
 
UIA PS342 Larnaca-Kiev 17 September 2019 14:00-16:55 
UIA PS601 Kiev-Baku 17 September 2019 21:00-01:20 (next day) 
 
UIA PS602 Baku-Kiev 20 September 2019 04:20-07:10 
UIA PS341 Kiev-Larnaca 20 September 2019 10:15-13:10 
 
 
Visa: 
Republic of Cyprus passport holders are eligible to apply for an electronic visa. You 
can access the official electronic visa portal of the Republic of Azerbaijan at 
https://evisa.gov.az/en/ . 
 
 
Hotel: 
The Forum and the B2B Meetings will take place at Four Seasons Hotel Baku, on 19 
September 2019. Participants may choose to stay at the aforementioned hotel, or 
make their own arrangements. 

mailto:maria@flexiflyers.net
https://evisa.gov.az/en/

