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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Το World Trade Center Cyprus με την υποστήριξη του Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και 

Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

(ΚΕΒΕ) διοργανώνει στην Κύπρο την πρώτη έκθεση “Made in Cyprus” που σκοπό 

έχει την προβολή και διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της Κύπρου. Η 

έκθεση απευθύνεται τόσο προς την εγχώρια αγορά όσο και προς τους ξένους 

αγοραστές (εισαγωγείς). 
 

Ημερομηνίες, Ώρα και Χώρος Διεξαγωγής της Έκθεσης: 

 

Παρασκευή    9
η
 Μαΐου 2014:  18:00 – 22:00 

Σάββατο  10
η
 Μαΐου 2014:  11:00 – 21:00 

Κυριακή  11
η
 Μαΐου 2014:  11:00 – 21:00 

 

Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια – Λευκωσία / Αίθουσα  Ζήνων Κιτιεύς 
 

 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής: 14 Μαρτίου 2014 
 

 

Γιατί να συμμετάσχω σαν Εκθέτης; 

 

• Μέσα από ένα δίκτυο 360 World Trade Centers ανά τον κόσμο, τα οποία έχουν 

ήδη ενημερωθεί για την έκθεση, αναμένεται να έρθουν στην Κύπρο 

ενδιαφερόμενοι από το εξωτερικό για εισαγωγή κυπριακών 

προϊόντων/υπηρεσιών στις χώρες τους, διευρύνοντας τη δυνατότητα 

συνεργασίας με κυπριακές εταιρείες και εντοπισμό επενδύσεων στην Κύπρο, 

μέσω Β2Β συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν στον χώρο της έκθεσης, 

σε ξεχωριστή αίθουσα.  
 

• Οι εκθέτες θα έχουν την ευκαιρία να προωθήσουν και να διαφημίσουν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στο κοινό. 
 

• Υπολογίζεται ότι πάνω από 3000 άτομα θα επισκεφθούν την έκθεση. 
 

• Η διαφημιστική καμπάνια περιλαμβάνει τηλεοπτική και ραδιοφωνική προβολή, 

περιοδικά και προβολή στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.  
 

• Αποκλειστικότητα των κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών 
 

• Αύξηση της αναγνωρισιμότητας / προβολή δημοσιότητας 
 

• Προώθηση καινούριων προϊόντων και υπηρεσιών 
 

• Διεξαγωγή έρευνας αγοράς 
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 
 

Το World Trade Center Cyprus είναι μέλος της εταιρείας World Trade Centers Holdings 

(Cyprus) Ltd (www.wtchcy.org), και κάτω από την εταιρεία Nest Investments Holdings 

Cyprus Ltd (www.nestco.org), στην οποία απονεμήθηκε βραβείο CIPA 2013.  Με γραφεία 

στην Λεμεσό το World Trade Center Cyprus σαν μέλος του World Trade Centers Association, 

είναι πλήρως ενσωματωμένο σε ένα δίκτυο 360 World Trade Centers με 850,000 

θυγατρικές εταιρείες σε 95 χώρες και 6 ηπείρους.  

 

Υπηρεσίες που προσφέρει το World Trade Center Cyprus είναι οι εξής: 

 

♦ Εμπορικές Αποστολές (Εσωτερικού/Εξωτερικού) -  Συναντήσεις Business to Business 

♦ Εξειδικευμένα Σεμινάρια 

♦ Διοργάνωση Εκθέσεων & Συνεδρίων 

♦ “Signature” Training & Business Solutions – Προγράμματα εκπαιδευτικής φύσης 

♦ Business Center with serviced offices 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ 

 

Παραγωγοί μεταποιημένων γεωργικών 

 προϊόντων 
 

♦ Αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά  

(Κρασιά, Ζιβανία, Χυμούς κ.ά.) 

♦ Τρόφιμα (Μέλι, Ζυμαρικά, Αλλαντικά,  

Γαλακτοκομικά Προϊόντα  κ.ά.) 

♦ Προϊόντα Ελαίων   

♦ Γλυκά  

♦ ……….. και άλλα 

 

 

Διάφορα άλλα προϊόντα 
 

♦ Είδη σπιτιού 

♦ Προϊόντα κατασκευαστικού τομέα 

♦ Προϊόντα γραφείου (έπιπλα, 

ηλεκτρονικά κ.τ.λ.) 

♦ Είδη Αγγειοπλαστικής 

♦ Κατασκευαστές κεντημάτων και 

ειδών αργυροχοΐας 

♦ Κοσμήματα και χειροτεχνίες 

♦ Καλλυντικά και είδη περιποίησης 

♦ Είδη ένδυσης/υπόδησης/αξεσουάρ  

♦ ………….. και άλλα 

Υπηρεσίες 

 
 

♦ Ασφαλιστικές εταιρείες 
 

♦ Υπηρεσίες Ασφάλειας 
 

♦ Εταιρείες τηλεπικοινωνιών και 

πληροφορικής 
 

♦ Ελεγκτικά Γραφεία 
 

♦ Κτηματομεσιτικά γραφεία 
  

♦ Επιχειρηματίες ανάπτυξης γης 

και οικοδομών 
 

♦ Υπηρεσίες Τουρισμού 
 

♦ Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης  
 

♦ Υπηρεσίες Υγείας  
 

♦ ………………και άλλα 


