Λεςκυζία 9 Αππιλίος 2013

ΠΡΟ: Όλα ηα μέλη και
Μέλη ηος Κύππο-Ιζπαηλιηικού Δπισειπημαηικού ςνδέζμος
Κςπίερ, κύπιοι,
Θέκα: Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή θαη Φόξνπκ ζην Ιζξαήι
7 Μάηνπ 2013
Με ηην εςκαιπία ηηρ επίζκετηρ ηος Πποέδπος ηηρ Γημοκπαηίαρ κ. Νίκος Αναζηαζιάδη
ζηο Ιζπαήλ, ζηιρ 6 και 7 Μαΐος 2013, ηο ΚΔΒΔ, ηο Τποςπγείο Δμποπίος Δνέπγειαρ
Βιομησανίαρ και Σοςπιζμού και ο Δπισειπημαηικόρ ύνδεζμορ Κύππος Ιζπαήλ πος
ανήκει ζηη δύναμη ηος, οπγανώνοςν επισειπημαηική αποζηολή και Φόποςμ ζηο
Σελ Αβίβ με ζκοπό ηη πεπαιηέπυ πποώθηζη επισειπημαηικών ζςνεπγαζιών μεηαξύ ηος
επισειπημαηικού κόζμος ηυν δύο συπών.
Σο πποκαηαπηικό ππόγπαμμα ηηρ αποζηολήρ έσει υρ εξήρ:
6/5/2013
7/5/2012
8/5/2013

Ανασώπηζη για Σελαβίβ
Δπισειπημαηικό Φόποςμ ζηο Σελαβίβ
Eπιζηποθή ζηη Λάπνακα

1.

ηην αποζηολή μποπούν να ζςμμεηάζσοςν Τπηπεζίερ ζςμπεπιλαμβανομένος
και ηος Σοςπιζμού. Μποπούν επίζηρ να ζςμμεηάζσοςν και Δηαιπείερ πος
αζσολούνηαι με ηο Δμπόπιο (εξαγυγέρ/ειζαγυγέρ) ζηον ηομέα ηυν
Δπικοινυνιών, Καηαζκεςών, Ναςηιλία, Κηημαηαγοπά, Logistics και ζε
ζςνεπγαζίερ/ κοινοππαξίερ, ζηον Οικονομικό και Δπιζηημονικό ηομέα ηυν
βιομησανιών.

2.

Καθοπιζμόρ ομιληηών για ηo Φόποςμ, θα γίνεηαι ςπό ηην πποζυπική
ιδιόηηηα ηος κάθε ομιληηή, και όσι ζαν γπαθείο ή εηαιπεία. ε πεπίπηυζη
πος ομιληηήρ δεν θα μποπέζει να παπεςπεθεί, ηο ΚΔΒΔ θα ςποδείξει άλλο
ομιληηή, όσι απαπαίηηηα από ηο ίδιο γπαθείο.

3.

Η έγκαιπορ δήλυζη ζςμμεηοσήρ είναι απαπαίηηηη. Οι οπγανιζμοί πος θα είναι
ζςνδιοπγανυηέρ ζηo Φόποςμ, επιθςμούν να έσοςν έγκαιπα ηον καηάλογο ηυν
ζςμμεηαζσόνηυν.

4.

To ππόγπαμμα πεπιλαμβάνει επισειπημαηικέρ ζςνανηήζειρ και υρ εκ ηούηος
όζοι ενδιαθέπονηαι να ζςμμεηάζσοςν, παπακαλούνηαι να ζςμπληπώζοςν ηην

επιζςναπηόμενη δήλυζη ζςμμεηοσήρ και να ηην επιζηπέτοςν ζηο ΚΔΒΔ μέσπι
ηιρ 22/4/2013.
Ο καηάλογορ ηυν ζςμμεηεσόνηυν θα αποζηαλεί ζηοςρ
διοπγανυηέρ για να διεςθεηηθούν οι ζςνανηήζειρ.
Για ηο ζκοπό αςηό πποηπέποςμε ηιρ εηαιπείερ και ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ για όλα ηα πιο
πάνυ θέμαηα όπυρ δηλώζοςν ζςμμεηοσή.
Η δήιωζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηξαπεδηθή επηηαγή αμίαο
300 Δuro ζε δηαηαγή ΚΔΒΔ, ή κε θαηάζεζε ζηνπο πην θάηω ινγαξηαζκνύο
ηξαπεδώλ κε αληίγξαθν ζην ΚΔΒΔ θαη πάιη ζπλνδεπόκελε κε ηελ Γήιωζε
πκκεηνρήο. Σν πνζό απηό είλαη γηα ζθνπνύο πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο ηεο
απνζηνιήο θαη ηωλ ζπκκεηερόληωλ. Σν πνζό απηό δελ επηζηξέθεηαη.
Bank of Cyprus account number
Hellenic Bank account number

0194-12-006537
121-01-013924-01

Παξαθαινύκε ζεκεηώζηε όηη ζηνλ θαηάινγν ηωλ ζπκκεηερόληωλ
πεξηιακβάλνληαη κόλν νη εηαηξείεο πνπ ζα θαηαβάινπλ ην πην πάλω πνζό.

ζα

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ μποπείηε να επικοινυνείηε με ηο Σμήμα Τπηπεζιών και
Δμποπίος ηηλ. 22889890.
Με εκηίμηζη

Υπίζηορ Πεηζίδηρ
Γιεςθςνηήρ
Τπηπεζιών και Δμποπίος

PARTICIPATION FORM
BUSINESS FORUM
TEL AVIV 7/5/2013
NAME OF COMPANY:………………………………………………………………
NAME OF INTERESTED PERSON:……………………………………………….
ADDRESS: …………………………………………………………………………..
P.O.BOX: ……………………………………POST CODE/TOWN……………….
TELEPHONE:………………………………FAX:………………………………….
MOBILE: …………………………………….
E-MAIL: ……………………………………..WEB-SITE:…………………………..
COMPANY ACTIVITY: ………………………………………………………………

AREA OF INTEREST FOR C0-OPERATION
EXPORTS/IMPORT (specify): …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
JOINT-VENTURES(specify):……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
SERVICES (specify): ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
DATE ………………………………………SIGNATURE………………………….

Παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε θαη απνζηείιαηε:
KEBE
TΜΗΜΑ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΟΤ
Σαρ.Θπξ.21455, 1509 Λεπθωζία
ΦΑΞ: 22667593, email: martha@ccci.org.cy

