Δευτέρα, 2 Aπριλίου 2019
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και
Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων
Κυρίες, κύριοι,
Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Τριμερές Φόρουμ Ελλάδας-ΚύπρουΙορδανίας
13 – 15 Απριλίου 2019
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε συνεργασία με τον Κύπρο-Ιορδανικό Επιχειρηματικό
Σύνδεσμο και την ΟΕΒ διοργανώνουν Επιχειρηματική Αποστολή στο Αμμάν,
Ιορδανία, στις 14 Απριλίου 2019, καθώς και τριμερές φόρουμ με την ευκαιρία της
Τριμερούς Συνάντησης Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου Ιορδανίας και της επίσημης
επίσκεψης του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη.
Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στους πιο κάτω τομείς:
 Τουρισμός
 Ενέργεια
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT)
 Κατασκευαστικός τομέας (έργα σχετικά με την ανοικοδόμηση του Ιράκ)
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην εν λόγω Αποστολή,
παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη δήλωση συμμετοχής και να
την επιστρέψετε στο ΚΕΒΕ με email στο lia@ccci.org.cy το αργότερο μέχρι την
Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019.
Απολογούμαστε για τα στενά χρονικά πλαίσια που μας έχουν δοθεί τα οποία
καθιστούν την έγκαιρη δήλωση συμμετοχής απαραίτητη ώστε να δοθεί ο αναγκαίος
χρόνος στους συνδιοργανωτές για να διευθετηθούν επιχειρηματικές συναντήσεις
(B2B meetings) εκ μέρους σας.
Σημειώστε ότι επιχειρηματικές συναντήσεις για τους Κύπριους συμμετέχοντες θα
διοργανωθούν μόνο με Ιορδανικές εταιρείες και όχι με Ελληνικές.
.
Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από τραπεζική επιταγή σε διαταγή
ΚΕΒΕ, ή με κατάθεση στους 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:
€ 400 Για τα μέλη του ΚΕΒΕ ή/και τα μέλη των Διμερών Επιχειρηματικών
Συνδέσμων που λειτουργούν κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ καθώς και τα
μέλη της ΟΕΒ (ανά εταιρεία, όχι ανά συμμετέχοντα)
€ 500 Για μη μέλη (ανά εταιρεία, όχι ανά συμμετέχοντα)
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.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

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

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Λία
Ριρή μέσω email: lia@ccci.org.cy ή μέσω τηλεφώνου: 22 889720 / 22 889718.
Με εκτίμηση,
Λία Ριρή
Αν. Λειτουργός
Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων

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.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

Tuesday, 2 April 2019

TO:

All Members of CCCI and
Members of Bilateral Business Associations

Ladies and Gentlemen,
RE: Business Delegation & Trilateral Forum Greece-Cyprus- Jordan
13 – 15 April 2019

The Cyprus Chamber of Commerce & Industry and the Ministry of Energy, Commerce, and
Industry, in co-operation with the Cyprus-Jordan Business Association and OEB are
organising a Business Delegation in Amman, Jordan on the 14th of April 2019, as well as a
trilateral Forum on the occasion of the Trilateral Heads of State Summit between CyprusGreece-Jordan and the official visit of the President of the Republic of Cyprus Mr Nicos
Anastasiades.
The focus sectors are:
 Tourism
 Energy
 Technology and ICT
 Construction (projects on the reconstruction of Iraq)
If you are interested to participate in the aforementioned Delegation, you are kindly
requested to complete the attached participation form and return it to the CCCI by email to
lia@ccci.org.cy by Thursday 4 April 2019.
We apologise for the tight margins given to us which make your timely registration of
paramount importance as to allow the event organisers time to arrange business meetings
on your behalf.
B2B meetings will only be arranged with Jordanian companies and not Greek companies
The registration 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:
€ 400 For Members of the CCCI and/or Members of any of the Bilateral Business
Associations operating under its auspices and members of OEB (per company, not
per participant)
€ 500 For non-Members (per company, not per participant)
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:

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

For more information or clarifications you may contact Lia Riris by email: lia@ccci.org.cy or
by phone: 22 889720 / 22 889718.

Sincerely,

Lia Riris
S. Officer
Dept. of International & Public Relations

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:

BUSINESS DELEGATION & FORUM TO JORDAN
14 APRIL 2019
PARTICIPATION FORM
Company Information:
(Please complete all fields below. The information that you provide will be used in all official printed and electronic documents)

Company Name:
Participant Name, Title & Position:
Website:
Email:
Office Phone:

Mobile:

Address:

Company Profile:
(Please provide a short description of up to 100 words of your company, including its activities. The information that you provide will be used
in all official printed and electronic documents)

Areas of Interest for Cooperation:
(Please provide a brief explanation of your objectives)

Target Companies:
(Please state the type of companies/associations that you would like to be invited to the event. If you have specific companies/associations
in mind please state their name)

I,
, hereby declare that I am over 18 years old. I authorize the Cyprus Chamber of Commerce and
Industry, the Federation of Israeli Chambers of Commerce and the Central Union of Greek Chambers of Commerce to use all the above
data, with regards to my participation to the above mentioned event.
I authorize the Cyprus Chamber of Commerce and Industry to send me questionnaires and/or other information with regards to my
participation to the above mentioned event and/or other similar future events.
I am aware that promotional photos and/or videos from the above event can be published in websites and/or social media. Unless you
authorize the Cyprus Chamber of Commerce and Industry to keep your data for future communication, all information provided will be
destroyed upon the conclusion of the event. In addition to the right to withdraw your consent, you also have rights to access, modify,
delete, restrict or oppose the processing of your data, which you may exercise through a written request to the CCCI. You also have the
right to complain to the Office of the Commissioner for Personal Data Protection.

Date:

Signature:
Please return this form to: lia@ccci.org.cy

