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         Λευκωσία 24 Σεπτεμβρίου 2019  
 

 
 
Προς: Όλα τα Μέλη 
Από: Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου  
Θέμα:  Επιχειρηματική Αποστολή από Παλαιστίνη & Επιχειρηματικές  

συναντήσεις (B2B) 
 

 
Κυρίες, Κύριοι, 
 
Ενόψει της επίσκεψης Επιχειρηματικής αποστολής από την Παλαιστίνη, το ΚΕΒΕ 
διοργανώνει Επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β) την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 και 
ώρα 12:30 – 16:00 στον 2ον όροφο του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία.  
 
Στόχος της όλης εκδήλωσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία για 
δικτύωση με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών. 
 
Επισυνάπτονται τα προφίλ των Παλαιστινιακών Επιχειρήσεων.  
 
Οι εταιρείες που επιθυμούν να έχουν συναντήσεις με τα μέλη της αποστολής, 
παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν την επισυναπτόμενη «Δήλωση 
Συμμετοχής» το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2019 στο ΚΕΒΕ, υπόψη 
Άννα Τσαγκάρη, Φαξ. 22667593, ή στο Email:annac@ccci.org.cy.  Η περιγραφή του 
επιχειρηματικού προφίλ της εταιρείας σας στη Δήλωση Συμμετοχής είναι απαραίτητη. 
 
Οι συναντήσεις θα είναι διάρκειας 10 έως 15 λεπτών έκαστη και θα ενημερωθείτε για τη 
διευθέτηση του χρόνου συνάντησης σας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το Λειτουργό του 
Τμήματος κ. Ζαχαρία Μανιταρά στο τηλ. 22889722 ή στο email: manitaras@ccci.org.cy 
 
 
Με εκτίμηση 
 
 
Χρίστος Πετσίδης      
Διευθυντής       
Υπηρεσιών και Εμπορίου            
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PARTICIPATION FORM   
 

 CYPRUS – PALESTINE BUSINESS Β2Β MEETINGS 

10 OCTOBER 2019 
 

Company Information - Please complete all fields below. The information that you provide 
will be used for matchmaking  

Company Name:  

Participant Name & Position: 

Email: 

Office Phone:               
                                                       

Mobile: 

Postal Address: 
 

Year of establishment: 
 

Short description of your company’s activities (products/services): 
 
 
 
 
 

 
WHICH COMPANIES WOULD YOU LIKE TO MEET WITH? PLEASE SELECT: 

1. Aba'ad Contracting Company PFBA      
2. Hamoda For Food & Dairy Products 
3. Bayyanat Smart Solutions 
4. SETS Internationa Group 
5. Palestine Investment Company     
6. Tatweer Investment Group (jerusalem)  
7. Sabti Trading Company 
8. Sinokrot Holding 
9. Ougarit Group 

 
I……………………………………….., hereby declare that I am over 18 years old. I authorize CCCI to use all the above data, with regards to 

my participation to the above mentioned event.I authorize the CCCI 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 CCCI 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. 
 

 
Signature: _________________    Date:__________________ 

Please return this form to: annac@ccci.org.cy 
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