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4 Αυγούστου, 2017 
 

 
Προς Όλα τα Μέλη ΟΕΒ 

 
 
Κυρίες / Κύριοι, 
 

Επιχειρηματική Αποστολή της ΟΕΒ στο ΙΡΑΝ 
Τεχεράνη 25-28 Σεπτεμβρίου 2017 

 
Πληροφορείστε πως η επιχειρηματική αποστολή της ΟΕΒ στο Ιράν (η οποία αρχικά ήταν 
προγραμματισμένη για τις 4 – 7 Ιουλίου 2017) μετά από διαβουλεύσεις με την πρεσβεία της 
Κύπρου στην Τεχεράνη, την πρεσβεία του Ιράν στην Κύπρο και  την Shasta (οργανισμός 
αρμόδιος για προώθηση επενδύσεων και εξωτερικού εμπορίου του Ιράν) έχει οριστεί για τις 
25 – 28 Σεπτεμβρίου 2017. 
 
Σημειώνεται πως η αποστολή της ΟΕΒ στην Τεχεράνη πραγματοποιείται σε συνέχεια 
αντίστοιχης πετυχημένης αποστολής που πραγματοποιήθηκε το 2016. Η ΟΕΒ πιστεύει ότι με 
διοργάνωση νέας αποστολής στο Ιράν γίνεται καλύτερη στόχευση, παρακολούθηση (follow 
up) και καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στις επιχειρήσεις των 
δύο χωρών. Μετά την άρση των διεθνών κυρώσεων κατά του Ιράν, εντοπίζονται τεράστιες 
ευκαιρίες και προοπτικές για σύναψη επιχειρηματικών και εμπορικών σχέσεων ανάμεσα σε 
Κύπρο και Ιράν.  
 
Το πρόγραμμα της αποστολής θα περιλαμβάνει επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β) με 
Ιρανούς επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για συνεργασία καθώς και παρουσίαση του 
καθεστώτος εμπορικών / οικονομικών συναλλαγών με το Ιράν. Σημειώνεται ότι την 
αποστολή της ΟΕΒ θα συνοδεύσει ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κος Μιχάλης Σοφοκλέους. 
 
Αναλυτικά το προκαταρτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα πιο κάτω: 
 
25/9 Αναχώρηση από Κύπρο 
26/9  11:00 – 13:00 Παρουσίαση καθεστώτος εμπορικών / οικονομικών συναλλαγών με το Ιράν. 

 13:00 – 14:00 Γεύμα 
 14:00 – 18:30 Β2Β 

27/9 09:30 – 13:00 Β2Β 
28/9 Eπιστροφή στην Κύπρο 
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Το κόστος συμμετοχής στην αποστολή θα ανέλθει σε €400 ανά συμμετέχοντα. Στο 
κόστος περιλαμβάνονται τα έξοδα διοργάνωσης (μεταφραστές, διευθέτηση Β2Β, αίθουσες 
ξενοδοχείου, προβολή, αμοιβή Ιρανών συνεργατών κλπ). Στο κόστος δεν περιλαμβάνεται 
το αεροπορικό εισιτήριο, η διαμονή, τα μεταφορικά από και προς το αεροδρόμιο της 
Τεχεράνης, άλλα προσωπικά έξοδα. 
 
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην επιχειρηματική αποστολή της 
ΟΕΒ στην Τεχεράνη, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν στην ΟΕΒ 
(Λεωφόρος Ακροπόλεως και Γλαύκου 2, 2000 Λευκωσία) την επισυναπτόμενη «Δήλωση 
Συμμετοχής» (Participation Form) μαζί με το ποσό €400 μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 
2017. 
 
Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες παρακαλείστε όπως επικοινωνείτε με τον 
υπογράφοντα στο τηλέφωνο 22665102. 
 
 
 
Mε εκτίμηση, 
 
 
 
 
Παρασκευάς Αναστασίου 
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων 
και Διαχείρισης Εκδηλώσεων          
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