BUSINESS DELEGATION &
FORUM ISRAEL 2022
9-11 November 2022
Tel-Aviv, Israel

REGISTER HERE

Organisers

In cooperation with

Information

REGISTER HERE

In light of the upcoming visit of the President of the Republic of Cyprus Mr
Nicos Anastasiades to Israel, the Cyprus Chamber of Commerce and Industry in
cooperation with the Ministry of Energy, Commerce and Industry, and the
Cyprus-Israel Business Association are organising a Business Delegation and
Forum in Tel-Aviv, Israel on the 10 November 2022. The delegation will be
headed by the Minister of Energy, Commerce and Industry, Mrs. Natasa
Pilides, aimed at the broad promotion of business relations between the
business communities of Cyprus and Israel.
Kindly note the following:
1.
The Forum will be addressed by the Minister of Energy, Commerce and
Industry, Mrs. Natasa Pilides
2.
The event will focus on the sectors of invesment funds, Shipping, Maritime
Services & Logistics, and ICT
3.
The Forum will be immediately followed by a networking reception where
Cypriot business people will have the opportunity to meet their counterparts from
Israel.
4.
The Forum will take place on Thursday, 10 November 2022, however the
exact time and venue will be communicated to the participants in due course. Also,
the attendance list from the Israeli side will be shared amongst the confirmed
registered participants beforehand (a few days before the event).
5.
Those interested in participating are kindly requested to complete the
participation form electronically, no later than Friday, 14 October 2022.

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.

September 2022

Payment

REGISTER HERE

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 nonrefundable.
The registration cost is as follows:
€ 400 For Members of the CCCI and/or Members of any of the Bilateral Business
Associations operating un4er its auspices (per company, not per participant)
€ 500 For non-Members (per company, not per participant)
Bank of Cyprus 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
below link: https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039.

clicking

on

the

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 Jovanna Yiouselli by
email: jovanna@ccci.org.cy or by phone: 22 889706 / 22 889772.
Sincerely,
Jovanna Yiouselli
Officer
Dept. of International Relations & Economic Diplomacy
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.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΜ
ΙΣΡΑΗΛ 2022
9-11 Νοεμβρίου 2022
Τελ-Αβιβ, Ι σραήλ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οργανωτές

Σε συνεργασία

Πληροφορίες

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Μέσα στα πλαίσια της επίσκεψης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου
Αναστασιάδη στο Τελ Αβίβ, Ισραήλ, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας
και τον επιχειρηματικό σύνδεσμο Κύπρου-Ισραήλ διοργανώνουν Επιχειρηματική
Αποστολή και Φόρουμ στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, στις 10 Νοεμβρίου 2022. Της
αποστολής θα ηγηθεί η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κυρία Νατάσα
Πηλείδου, και θα στοχεύσει στην ευρεία προώθηση των επιχειρηματικών σχέσεων
μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων της Κύπρου και του Ισραήλ.
Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:
1.
To Φόρουμ θα προσφωνήσει η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας, κυρία Νατάσα Πηλείδου
2.
Η εκδήλωση θα εστιαστεί στους τομείς των επενδυτικών ταμείων, υπηρεσιών,
ναυτιλίας και ICT
3.
Με το πέρας του φόρουμ οι Κύπριοι επιχειρηματίες θα έχουν την ευκαιρία να
συναντήσουν τους Ισραηλινούς ομόλογους τους σε σχετική δεξίωση. Η λίστα των
Ισραηλινών συμμετεχόντων θα αποσταλεί μόνο στους συμμετέχοντες που έχουν
επιβεβαιωμένη συμμετοχή μερικές μέρες πριν την αποστολή.
4.
Τo φόρουμ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022. Η ώρα και
τοποθεσία της εκδήλωσης θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.
5.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να συμπληρώσουν
ηλεκτρονικά την δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14
Οκτωβρίου 2022.

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 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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Δήλωση Συμμετοχής

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από τραπεζική επιταγή σε διαταγή
ΚΕΒΕ, η 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 την κάλυψη οργανωτικών, διοικητικών και προωθητικών
εξόδων με στόχο την αύξηση της προβολής των εκδηλώσεων και των συμμετεχόντων.
Σημειώνεται ότι στον κατάλογο των συμμετεχόντων και στο πρόγραμμα των
επιχειρηματικών συναντήσεων θα περιλαμβάνονται μόνο οι εταιρείες που έχουν
καταβάλει το παραπάνω ποσό. Το ποσό αυτό είναι μη επιστρεφόμενο.
Το κόστος συμμετοχής έχει ως εξής:
€ 400 - Για Mέλη του ΚΕΒΕ ή/και για Μέλη οποιουδήποτε Διακρατικού
Επιχειρηματικού Συνδέσμου που λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ (ανά
εταιρεία, όχι ανά συμμετέχοντα)
€ 500 -

Για μη-Μέλη (ανά εταιρεία, όχι ανά συμμετέχοντα)

Αριθμός λογαριασμού Bank of Cyprus: 0194-12-006537
IBAN: CY16 0020 0194 000 000 12 0065 3700
Αριθμός λογαριασμού Hellenic Bank: 121-01-013924-01
IBAN: CY25 0050 0121 0001 2101 0139 2401
Πληρωμές μπορούν επίσης να καταβληθούν μέσω του JCCsmart, πατώντας τον πιο
κάτω σύνδεσμο: https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία
Τζιοβάνα Γιουσελή μέσω email: jovanna@ccci.org.cy, ή τηλεφωνικός: 22889772
Με εκτίμηση,
Τζιοβάνα Γιουσελή
Λειτουργός
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Οικονομικής Διπλωματίας
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