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ΚΥΠΡΟΣ 

Λευκωσία 
24-27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 

 

Το Επιµελητήριο Αρκαδίας ενηµερώνει τα 

µέλη του ότι  δίνει παράταση έως τις 14 

Ιανουαρίου 

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας 

και Κύπρου στο ζωτικό χώρο της 

Ανατολικής Μεσογείου, το υψηλό 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, 

σε σχέση με την ευρύτερη 

περιοχή, οι παραδοσιακοί φιλικοί 

και κοινωνικοί δεσμοί των δύο 

χωρών, τα κοινά ήθη, έθιμα και 

γλώσσα δίνουν τη δυνατότητα 

στην Ελλάδα να λειτουργεί ως 

δίαυλος της Κύπρου προς τις 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

και στην Κύπρο, να επεκτείνει την 

οικονομική εμβέλεια της 

Ελλάδας στην Μ. Ανατολή και 

στις πολυπληθυσμιακές 

αραβικές αγορές. 

 

Οι διμερείς οικονομικές κι 

εμπορικές σχέσεις 

αναπτύσσονται και 

καλλιεργούνται στα πλαίσια ενός 

ευρύτερου ενιαίου οικονομικού 

χώρου, ενώ και η ένταξη της 

Κύπρου στην Ε.Ε. έχει προσδώσει 

μεγαλύτερη δυναμική και 

σύσφιξη των διμερών 

συναλλαγών. 

 

Στόχος της επιχειρηματικής 

αποστολής είναι να αξιοποιηθούν 

με τον καλύτερο τρόπο οι 

επιχειρηματικές ευκαιρίες που 

παρουσιάζει σήμερα η Κύπρος 

στον τομέα των εξαγωγών και των 

συνεργασιών με αμοιβαία 

οικονομικά οφέλη.  

 

 

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας,  στο  πλαίσιο της προσπάθειας  για την αύξηση της εξωστρέφειας 

των αρκαδικών επιχειρήσεων, διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή στη Λευκωσία, Κύπρος. 

 

Το πρόγραμμα  της αποστολής περιλαμβάνει:  

 1
η
 ημέρα: Άφιξη στη Λευκωσία –  

  2
η
 ημέρα:  Επιχειρηματικές συναντήσεις – Γευσιγνωσία προϊόντων – 

 ΚΒΕΕ-1ος οροφος από ώρα 10:00 -14:00 

  3
η
 ημέρα: Επίσκεψη στη ∆ιεθνή Έκθεση HOREXPO CYPRUS που είναι εµπορική 

έκθεση. Η είσοδος επιτρέπεται µόνο σε εµπορικούς επισκέπτες, οι οποίοι κατά την 

είσοδο τους στην έκθεση είναι απαραίτητο να προσκοµίσουν την πρόσκληση της 

έκθεσης καθώς επίσης και την εµπορική τους κάρτα (business card). 

www.horexpocyprus.cy 

4η ημέρα  Επιστροφή στην Ελλάδα 

 

Η επιχειρηματική αποστολή αποβλέπει στην καλλιέργεια σχέσεων και 

συνεργασίας με επιχειρηματίες της Κύπρου και απευθύνεται σε αρκαδικές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους: 

 

Η συμμετοχή στην αποστολή, σας δίνει τη δυνατότητα:  

� να πραγματοποιήσετε προκαθορισμένες συναντήσεις με τις κατάλληλες επιχειρήσεις 

� να διερευνήσετε τις δυνατότητες συνεργασίας  

� να ενημερωθείτε για τον ανταγωνισμό και τις συνθήκες της αγοράς 

� να παρουσιάσετε τα προϊόντα σας σε ένα παράλληλο event γευσιγνωσίας 

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας αναλαμβάνει το κόστος οργάνωσης της αποστολής που 

περιλαμβάνει :  
� ατομικό πρόγραμμα επιχειρηματικών συναντήσεων   
� γραμματειακή υποστήριξη   
� αίθουσα για την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών συναντήσεων και του event 

γευσιγνωσίας 
 
Οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν να καλύψουν  εξ  ιδίων : 
� αεροπορικό εισιτήριο   και  
� διαμονή του εκπροσώπου τους  στην Κύπρο  
Για τα ανωτέρω κόστη θα υπάρξει και προσφορά από τοπικό πρακτορείο μετά τη 
συμπλήρωση των συμμετοχών. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να: 

• αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή ή με φαξ την συνημμένη δήλωση συμμετοχής 
καθώς και το εταιρικό τους προφίλ το  αργότερο μέχρι τις  14  Ιανουαρίου  2013  στη 
διεύθυνση info@arcadianet.gr  ή στο φαξ 2710233738 με την ένδειξη 
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΥΠΡΟΥ», υπόψη κας. Σοφιας Σακελλαρίου. 
τηλ. 2710-227142 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Λεπτοµερείς πληροφορίες για την οικονοµία της  Κύπρου; µπορείτε να αναζητήσετε στην 
δικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών AGORA (http://agora.mfa.gr/ 

 


