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REGISTER HERE 

The Cyprus Chamber of Commerce and Industry in cooperation with the Cyprus East and 
South East Asia Business Association are organizing a Business Delegation and Forum in 
Hanoi, during the period 24 - 27 April 2023. The focus themes for the event will 
be driven by the interests of the Cypriot companies participating, however we expect 
an emphasis on promoting Cyprus as a hub for Vietnamese companies to Europe, in terms 
of Services, funds and real estate. The purpose of the visit is to provide the 
Cypriot businesses the opportunities to explore the potential of this dynamic and upcoming market.  

Kindly note the following: 
• Relevant Ministers and government represented will be invited to attend and address the forum.

However, kindly note that the above will be finalized after the end of the Presidential Elections and the
subsequent selection of the new cabinet members.

• Since this is the first organised effort in Vietnam, there will be a cap of 20 businesses from Cyprus, thus
your timely registration is required.

• The event will focus on promoting Cyprus as a Hub for Vietnamese Companies to Europe in terms
of services; however all sectors of the economy are welcome to join the delegation and effort will be made
to arrange relevant B2Bs for all companies.

• Following the Forum there will be a Networking Reception and B2B meetings. The list
of participants and the B2B meetings will be disseminated amongst the confirmed registered
participants beforehand.

• In an effort to maximise the quality and success of the event, we have hired a local agency to
attract relevant participants to attend, with specific KPIs.

• The Forum will take place on the 27th of April 2023 at the Intercontinental Hotel Westlake.

• Those interested to participate are kindly requested to complete the participation form electronically.
Due to the cap of 20 companies, the registrations will be open until the limit has been reached but no
later than Monday 3 April 2023.

Forum Itinerary

25 April 2023   
26 April 2023   
27 April 2023
28 April 2023

Departure from Cyprus 
Arrival in Vietnam 
Forum 
Follow ups/private meetings/ Free 
Day Return to Cyprus

Travel itinerary follows 

24 April 2023   

38 Grivas Dhigenis Avenue & 3 Deligiorgis Street 1066, 
PO BOX 21455, 1509 Nicosia, Cyprus
T: +357 22889800 F: +357 22669048 
E: chamber@ccci.org.cy 
W: www.ccci.org.cy

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.
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REGISTER HERE 
Travel Itinerary

Flights:
Outbound 
QR 266 Q 24APR 1*LCADOH HK1  1305 1640  24APR  or
QR 982 Q 24APR 1*DOHHAN HK1  1950 0720  25APR  

Return 
QR 977 S 28APR 5*HANDOH HK1  1930 2250  28APR  or
QR 265 S 29APR 6*DOHLCA HK1  0810 1205  29APR  

1430 EURO  ECONOMY (current price, subject to change) 
5480 EURO  BUSINESS (current price, subject to change) 
Accomodation
The venue for event is the Intercontinental Hanoi westlake hotel 
Room rates: €165 DOUBLE ROOM/ €165 SINLGE ROOM (offered by our agent) 

PROGRAM 

Departure from Cyprus (Larnaca - Doha – Hanoi) 
QR 266 01MAY LCADOH  1305 1640  
QR 982 01MAY DOHHAN  1950 0720  
Departure from Larnaca to Hanoi, the capital of Vietnam, with an intermediate change of aircraft in Doha.

Arrival in Hanoi 
Arrival in Hanoi at 07:20am, pickup by your leader and transfer to hotel. Check in at the hotel and rest day 

Optional tour of Hanoi*
Tour of the charming capital of Vietnam. With its wide tree-lined avenues, French colonial architecture, peaceful lakesand 
ancient oriental pagodas. Our tour starts at the Ho Chi Minh Mausoleum. Next stop the Presidential Palace, the Temple of 
Literature, the Thanh Temple Quan, the peaceful Tran Quoc Pagoda and the West Lake as well as the History Museum.

Business Forum 

The Business Forum and the B2B meetings will take place in the morning at the Intercontinental Hanoi Westlake Hotel. 
Following the forum each Cypriot company participating will take part in a series of B2B meetings. In particular each  
company will be granted a minimum of 3 private meetings based on the information provided in the registration form.  
For this reason, it is advised that delegates place special emphasis on this specific section when registering so we can  
provide the best possible outcome.  

Free day for private meetings or Tour 
Available tour options Halong Bay (cruise) - Hanoi
Breakfast and departure for Halong Bay located northeast of Hanoi. The site, due to its impressive beauty, was   
designated a World Heritage Site in 1994. We will board on the ship to enjoy a wonderful cruise, sailing among lush 
green high rock islands jutting out of the emerald waters of the Gulf of Tonkin. It is a unique sight, which will be forever 
etched in our memory. We will not miss to visit the Tien Kung Cave, known as the "Cave of Heaven". It is the largest and 
most impressive cave in Halong. During the cruise we will enjoy a seafood meal. Return to the hotel in the afternoon.

Return to Cyprus 
Group pick up and departure for the Intercontinental Hotel to the airport, return to Cyprus. 
Flight: QR 977 05MAY HANDOH  1930 2250. 

Extending the travel is available upon request.
Interested participants are kindly requested to contact Ms Photoulla Antoniou (Top Kinisis Travel Public Ltd), Tel:357 22869716, 
email: p.antoniou@topkinisis.com, for their travel and transfers. you may book your

*at an extra cost
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Payment

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 (per company, not per participant)

€ 500 For non-Members (per company, not per participant) 

Bank of Cypurs 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 Ms Lia Riris or Mr Menelaos 
Xenophontos by email: lia@ccci.org.cy / menelaos@ccci.org.cy or by phone:22889706 /
22889720.

 Sincerely,

Lia Riri 
Senior Officer
Dept. of International Relations & Economic Diplomacy
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ 
ΦΟΡΟΥΜ ΣΤΟ ΒΙΕΤΝΑΜ

24 - 27 Απριλίου 2023 
Χανόι, Βιετνάμ ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
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Γενικές Πληροφορίες

To Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο 
Κύπρου – Νοτιοανατολικής Ασίας διοργανώνουν την πρώτη Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στο 
Βιετνάμ τη περίοδο 24-28 Απριλίου 2023. 

Στόχος της αποστολής είναι η διερεύνηση, αναζήτηση και αξιοποίηση ευκαιριών μεταξύ των 
επιχειρηματικών κοινοτήτων της Κύπρου και του Βιετνάμ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 
παρουσιάσουν τα πολλά πλεονεκτήματα της Κύπρου και  να προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
τους σε επιλεγμένους Βιετναμέζους επιχειρηματίες (Β2Β συναντήσεις).  

Συγκεκριμένα: 
• Στο Φόρουμ θα προσκληθούν σχετικοί Υπουργοί για να συμμετάσχουν, κάτι το οποίο θα διερευνηθεί με

το πέρας της εκλογικής διαδικασίας και της ανακοίνωσης των σχετικων Υπουργών.
• Λόγω του ότι θα είναι η πρώτη οργανωμένη αποστολή στη συγκεκριμένη χώρα, θα υπάρξει

περιορισμένος αριθμός θέσεων, με μέγιστο αριθμό τις 20 εταιρείες. Για το λόγο αυτό απαιτείται η έγκαιρη
εγγραφή σας, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή σας.

• Έμφαση θα δοθεί στους τομείς των υπηρεσειών και της ανάπτυξης γής αλλά θα καταβληθούν εξίσου
μεγάλες προσπάθειες για τη προσέλκυση επιχειρηματιών για όλες τις συμμετέχουσες εταιρείες.

• Θα ακολουθήσει δεξίωση δικτύωσης (Networking Reception) καθώς και Β2Β συναντήσεις όπου οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με επιχειρηματίες από το Βιετνάμ. Η λίστα των
Βιετναμέζικων επιχειρήσεων που θα παρευρεθούν καθώς και οι Β2Β συναντήσεις, θα αποσταλούν μόνο
στους συμμετέχοντες που έχουν επιβεβαιωμένη συμμετοχή μερικές μέρες πριν την αποστολή.

• Με στόχο τη διασφάλιση την ποιότητας και επιτυχίας της εκδήλωσης, έχουμε προβεί σε συνεργασία με
εξειδικευμένο γραφείο από το Βιετνάμ για την προσέλκυση συγκεκριμένων/σχετικών επιχειρηματιών.

• To φόρουμ θα πραγματοποιήθεί στις 26 Απριλίου 2023 στο Intercontinental Hanoi Westlake.

• Παρακαλώ σημειώστε ότι η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής είναι η Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 ή μέχρι
εξαντλήσεως των 20 θέσεων.

Πρόγραμμα

Αναχώρηση από Κύπρο
Άφιξη στο Βιετνάμ 
Φόρουμ και Β2Β 
Ελεύθερη μέρα για δικές σας συναντήσεις 
Αναχώρηση από Βιετνάμ
Επιστροφή στη Κύπρο   

24 Απριλίου 2023 
25 Απριλίου 2023 
26 Απριλίου 2023 
27 Απριλίου 2023   
28 Απριλίου 2023 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆εληγιώργη 3, 1066, 
Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22889800 F: +357 22669048 
E: chamber@ccci.org.cy 
W: www.ccci.org.cy

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.

Το αναλυτικό πρόγραμμα βρίσκεται στη σελίδα 3 στην Αγγλική γλώσσα

02/2023

https://forms.ccci.org.cy/business-delegation-to-vietnam-april-2023/


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ελληνική Τράπεζα Αρ. Λογ: 121-01-013924-01 
IBAN: CY25 0050 0121 0001 2101 0139 2401

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ή/και για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούνται 
να επικοινωνήσουν με τη κ. Λία Ριρή, ή τον κ. Μενέλαο Ξενοφώντος του Τμήματος 
Διεθνών Σχέσεων και Οικονομικής Διπλωματίας του ΚΕΒΕ, μέσω της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης lia@ccci.org.cy ή τηλεφωνικώς στο 22 889706/ 22889720. 

Με εκτίμηση 

Λία Ριρή
Ανώτερη Λειτουργός
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Οικονομικής Διπλωματίας

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:

€ 400 Για τα μέλη του ΚΕΒΕ ή/και τα μέλη των Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων που 
λειτουργούν κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ (ανά εταιρεία όχι ανά συμμετέχοντα) 

€ 500 Για μη μέλη (ανά εταιρεία, όχι ανά συμμετέχοντα)

Τράπεζα Κύπρου Αρ. Λογ: 0194-12-006537
IBAN: CY16 0020 0194 000 000 12 0065 3700

Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆εληγιώργη 3, 1066, 
Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22889800 F: +357 22669048 
E: chamber@ccci.org.cy 
W: www.ccci.org.cy

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.
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