Λευκωσία, 30 Ιανουαρίου 2017
ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

Κυρίες, κύριοι
ΘΕΜΑ: Εξειδικευμένη Εμπορική Αποστολή/ Φόρουμ με
Επιχειρηματικές συναντήσεις ‘’Κροατία 2017’’
26-29 Απριλίου 2017
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Κροατικό
Επιμελητήριο Οικονομίας ως μέλη του ∆ικτύου Enterprise Europe Network,
διοργανώνουν την πιο πάνω εξειδικευμένη Αποστολή/Φόρουμ με σκοπό την
εξερεύνηση της Κροατικής Αγοράς, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη της
οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου – Κροατίας και γειτονικών
χώρων στους τομείς: της παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, των προϊόντων
βιολογικής καλλιέργειας, οινοπαραγωγής, φαρμακευτικών προϊόντων και παραγώγων,
υλικά οικοδομής, βιομηχανικά παράγωγα.
Το προκαταρτικό πρόγραμμα της Αποστολής, έχει ως εξής:
26/04/2017
27/04/2017
28/04/2017
29/04/2017

Αναχώρηση για Ζάγκρεμπ
Εμπορικό Φόρουμ και Β2Β συναντήσεις στο Ζάγκρεμπ
Β2Β συναντήσεις και ξενάγηση στη Ριέκα
Αναχώρηση για Λάρνακα

Στην
αποστολή
μπορούν
να
συμμετάσχουν
μόνο
κυπριακές
παραγωγικές/βιομηχανικές εταιρείες από τους πιο πάνω τομείς ή και παραπλήσιους
που ενδιαφέρονται να προωθήσουν και να εξάγουν τα προϊόντα τους στην Κροατία και
σε γειτονικές σε αυτήν χώρες.
Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να σταλεί έγκαιρα ώστε να υπάρχει ικανοποιητικός
χρόνος για την διευθέτηση των επιχειρηματικών συναντήσεων από τους διοργανωτές.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την
επισυναπτόμενη δήλωση συμμετοχής και να την επιστρέψουν στο ΚΕΒΕ: email:
manitaras@ccci.org.cy ή στο (Φαξ: 22667593) μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2017. Για
κάθε συμμετέχοντα θα ετοιμαστεί επιχειρηματικό προφίλ και θα αποσταλεί στους
διοργανωτές με σκοπό την διευθέτηση συναντήσεων με τους κατάλληλους πιθανούς
συνεργατες.
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Εξειδικευμένη Εμπορική Αποστολή/ Φόρουμ ‘’Κροατία 2017’’
26-29 Απριλίου 2017
Complete and return the registration form indicating method of payment by 27
February 2017 to: Mr Zacharias Manitaras
Email manitaras@ccci.org.cy
Tel: 22889890 Fax: 22667593
Website: www.ccci.org.cy
Registration will be confirmed upon receipt of the registration form and fee payment
Participation Information:
Title (Mr/Dr/Mrs/etc.)
Family Name:

First/Given Name:

Position:
Company:
E-mail:

Phone:

Company and Product Description: Please attach a prospectus if available:

Registration fee: €400
The fee is for the Promotion Advertising and the fixed B2B Meetings in Croatia.
Cancellation charge:
100% of the fee will be refunded if notice of cancellation is received in writing before
27 March 2017. Cancellations after this date are not refundable. However, registration
may be transferred to another person from the same company or organization at no
extra charge, provided that notice is sent to manitaras@ccci.org.cy prior to the
Conference.
ALL PAYMENTS MUST BE MADE IN EURO AND NET OF ANY BANKING COMMISSION
AND CHARGES. Please indicate the title of the Mission/Forum and the participant’s
name clearly on form of payment.

Cheque Payable to: Cyprus Chamber of Commerce and Industry
Bank of Cyprus Account Number: 0194-12-006537
Hellenic Bank Account Number: 121-01-013924-01
Date:

Signature

_______________________________________________________________
Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆εληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
Tel: +357 22 889890, Fax: +357 22 667593

