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   Λευκωσία 01.03.2021  

 

Προς: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Τσεχίας  

 

Από:  Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου 

 

Θέμα:  Πώς να κτίσετε ένα μίνι ζυθοποιείο – MicrobrewTech – Επιχειρηματική αποστολή από τη Τσεχία 

 

Αγαπητά μέλη, 

 

Η Πρεσβεία της Τσεχίας στην Κύπρο και το ΚΕΒΕ, σε συνεργασία με τον Κυπρο-Τσεχικό Επιχειρηματικό 

Σύνδεσμο που ανήκει στη δύναμή του, και με τη στήριξη του Enterprise Europe Network, διοργανώνουν 

εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων και τεχνογνωσίας, στον τομέα της ζυθοποιίας, στις 19 Απριλίου 

2021 (16:30-20:00). Ο χώρος διεξαγωγής της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο και θα 

εξαρτηθεί  από την επιδημιολογική κατάσταση με τον COVID19.  

 

Τα μέλη της αποστολής από τη Τσεχία προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις σε ξενοδοχεία, μπαρ, εστιατόρια 

κοκ, καλύπτοντας κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής μπύρας, από το σχεδιασμό και την κατασκευή 

μέχρι την εκπαίδευση του προσωπικού καθώς επίσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες.  

 

Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Πρέσβης της Τσεχίας στην Κύπρο Α.Ε. Κύριος  Vladimír Němec  καθώς επίσης 

και ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Κύριος Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης. Στόχος της εκδήλωσης είναι να προσφέρει 

στους συμμετέχοντες την ευκαιρία για δικτύωση και επαφές με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών.  

 

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της εκδήλωσης καθώς και τα επιχειρηματικά προφίλς των Τσέχικων 

Επιχειρήσεων. 

 

Οι εταιρείες που επιθυμούν να έχουν συναντήσεις με τα μέλη της αποστολής παρακαλούνται όπως δηλώσουν 

συμμετοχή ΕΔΩ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τον Ανώτερο Λειτουργό του ΚΕΒΕ Κύριο 

Πόλυ Περατικό (e: polis@ccci.org.cy , t: 22889744) ή με την Πρεσβεία της Τσεχίας στην Κύπρο (e: 

Commerce_Nicosia@mzv.cz  t: 22421118). 

 

Με εκτίμηση 

 

 

Χρίστος Πετσίδης       

Διευθυντής 

Τμ. Υπηρεσιών και Εμπορίου       
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Nicosia 01.03.2021 

 

To:      All the Members of the Cyprus Chamber of Commerce and Industry & the Cyprus – Czech Business  

Association 

 

From:  Department of Services & Trade 

 

Topic: How to build a microbrewery – MicrobrewTech - Business Delegation from the Czech Republic 

 

Dear Members, 

 

The Embassy of the Czech Republic in Cyprus and the Cyprus Chamber of Commerce & Industry (CCCI), with 

the support of the Enterprise Europe Network and the Cyprus-Czech Business Association, cordially invite 

you to the «MicrobrewTech Seminar and B2B meetings» which will take place on 19 April 2021 between 

16:30 – 20:00 hours. The exact venue/location of the event will be announced to all participants on a later 

stage, subject to the current situation with COVID19.  

 

Members of the Czech delegation deliver individual all-in-one solutions to hotels, bars, restaurants etc 

covering every stage of the process: from design and construction over staff training and consultancy to 

supply and service. 

 

The event will be addressed by H.E the Ambassador of the Czech Republic in Cyprus Mr. Vladimír Němec  as 

well as the President of the CCCI Mr Christodoulos E. Angastiniotis, and its purpose is to provide participants 

with the opportunity to network and to develop collaboration.  

 

After the completion of the seminar all the participants will have the opportunity for direct prescheduled B2B 

meetings. Opportunity for networking will also be available during the light standing buffet which will be 

offered.  

 

Czech business profiles are attached and companies wishing to have meetings with members of the mission 

are kindly requested to click HERE. For any further clarifications do not hesitate to contact Mr Polis Peratikos, 

Senior Officer of the CCCI (e: polis@ccci.org.cy , t: 22889744) or the Embassy of the Czech Republic in 

Cyprus (e: Commerce_Nicosia@mzv.cz t: 22421118). 

 

 

Best regards,  

 

 

Christos Petsides 

Director 

Department of Services & Trade  

 

 

 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
https://forms.ccci.org.cy/microbrew/
mailto:polis@ccci.org.cy
mailto:Commerce_Nicosia@mzv.cz

