24 Ιουνίου 2015
Διεθνής Εκδήλωση Μεσιτείας
Προκαθορισμένες Επιχειρηματικές Συναντήσεις
21 - 23 Σεπτεμβρίου 2015, Μούρθια, Ισπανία
Tο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τον Οργανισμό
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας της Μούρθια, μέλη του Enterprise Europe
Network (ΕΕΝ), διοργανώνουν στις 21 – 23 Σεπτεμβρίου 2015 εκδήλωση μεσιτείας (B2B
meetings) στην πόλη Yecla, της Ισπανίας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της 54η Διεθνούς Έκθεσης Επίπλου «Yecla
Furniture Fair» όπου αναμένεται να έχει περισσότερους από 120 εκθέτες και επισκέπτες από 20
χώρες.
Η εκδήλωση μεσιτείας ενδιαφέρει:
 Εισαγωγείς και διανομείς επίπλων
 Αλυσίδες καταστημάτων
 Αρχιτέκτονες, Σχεδιαστές και άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με την επίπλωση
χώρων
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο κύριος διοργανωτής της εκδήλωσης (Οργανισμός
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας της Μούρθια) θα καλύψει τα ακόλουθα έξοδα για
περιορισμένο αριθμό Κυπριακών εταιρειών:





Διαμονή σε ξενοδοχείο.
Μεταφορά από-προς το αεροδρόμιο.
Μεταφορά από-προς το ξενοδοχείο στο χώρο εκδήλωσης.
Μεσημεριανό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Σημείωση: Άλλα έξοδα (αεροπορικά εισιτήρια, κλπ) δεν περιλαμβάνονται.
Γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να ετοιμάσουν το επιχειρηματικό τους προφίλ,
το οποίο θα σταλεί ακολούθως στον κύριο διοργανωτή για την επιλογή των επιχειρήσεων. Για το
σκοπό αυτό επισυνάπτεται ερωτηματολόγιο που πρέπει να συμπληρωθεί στα Αγγλικά. Παρακαλώ
όπως σταλεί στο ΚΕΒΕ, stalo@ccci.org.cy το αργότερο μέχρι τις 8 Ιουλίου 2015.
Στην εκδήλωση μεσιτείας οι παρευρισκόμενες εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν
τους κυριότερους κατασκευαστές επίπλων της Περιφέρειας της Μούρθια, σύμφωνα με το
ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
21 και 22 Σεπτεμβρίου:
10:30 - 14:00 Kατ’ ιδίαν συναντήσεις
Τόπος: Recinto Ferial, Avda. de la Feria, nº 7, Yecla.
16:00 – 19:00 Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή επίπλων

23 Σεπτεμβρίου:
10:30 – 18:00 Oι ξένες εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τοπικές επιχειρήσεις με
σκοπό την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών.
Σημειώστε ότι οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα διεξαχθούν στα Αγγλικά.
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