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ΝΈΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΎ ΚΛΆΔΟΥ,
ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ ΒΕΛΤΊΩΣΗΣ

Το Συνέδριο
απευθύνεται προς:

Θεματολόγιο Συνεδρίου (1 ανακοίνωση)
η

Όλους όσοι εμπλέκονται
με τον Γεωργικό Τομέα, αλλά
και προς επαγγελματίες
από συναφείς κλάδους.

- Τάσεις και εξελίξεις του γεωργικού τομέα στην Κύπρο και την Ευρώπη
- Τα κρατικά Σχέδια Επιδοτήσεων
- Ο τραπεζικός τομέας ενισχύει τους αγρότες: Σχέδια Χρηματοδότησης
- Διανομή κι Εξαγωγές: από την Κύπρο στο εξωτερικό
- Σύγχρονη Γεωργία: φυτοπροστασία - εξοικονόμηση νερού
- Βιολογικές καλλιέργειες & Θερμοκήπια: προβλήματα, μικροκλίμα, κίνητρα
- Η εξέλιξη των γεωργικών προϊόντων
Οργανωτές

Υποστηρικτής

Χορηγοί Επικοινωνίας

REPORTER

Χορηγός

Υπό την αιγίδα

του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
κ. Νίκου Κουγιάλη

www.imhbusiness.com

Εισαγωγή
Ο κλάδος της Γεωργίας αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της Κυπριακής Οικονομίας και
χαρακτηρίζεται από προοπτικές, με προϋπόθεση
την αντιμετώπισή του με σοβαρότητα, όραμα και
στρατηγικό σχεδιασμό. Πολλές είναι οι μεταβολές
που διαδραματίζονται στον συγκεκριμένο τομέα,
οι οποίες κι επιτάσσουν την ευθυγράμμιση με το
νομοθετικό πλαίσιο, από τους επαγγελματίες
του κλάδου, ικανοποιώντας τις συναφείς τους
υποχρεώσεις. Στόχος των νέων δεδομένων, η
παραγωγή ποιοτικά αναβαθμισμένων, ασφαλών
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Το Συνέδριο
Ποιες είναι οι τάσεις και πολιτικές που θα κυριαρχήσουν
στον Γεωργικό Τομέα; Πως επηρεάζονται τα γεωργικά
προϊόντα και η απορρέουσα Οικονομία της Κύπρου; Με
τι τρόπο θα διαμορφωθούν οι συνεργασίες, η προώθηση
και το Εμπόριο; Πως μπορεί να βελτιωθεί η διανομή κι
εξαγωγή των προϊόντων; Ποια επιδοτούμενα προγράμματα
θα δώσουν πνοή κι ενίσχυση στους επαγγελματίες που
εμπλέκονται με τον Γεωργικό Κλάδο; Το Παγκύπριο
Συνέδριο Γεωργίας, μπαίνει στην καρδιά των γεγονότων κι
εξελίξεων και δίνει λύσεις. Είναι μια συνάντηση αφιερωμένη
στον κλάδο της Γεωργίας και τους εκπροσώπους του.
Ως στόχο του έχει, να αναδείξει σημαντικά θέματα του
κλάδου, νέα δεδομένα, προοπτικές και πολιτικές που
ισχύουν σε Κύπρο κι εξωτερικό, ώστε να ευδοκιμήσει
ακόμη περισσότερο και να ενδυναμωθεί ο τομέας της
Γεωργίας στην Κύπρο.

Ακροατήριο Συνεδρίου
Το Συνέδριο απευθύνεται προς όλους όσοι
εμπλέκονται με τον Γεωργικό Τομέα, αλλά και
προς επαγγελματίες από συναφείς κλάδους,
όπως είναι: γεωργοί, αγρότες, βιοκαλλιεργητές,
γεωπόνοι, τεχνολόγοι τροφίμων, επιχειρηματικά
στελέχη αγροτικού τομέα (τομείς παραγωγής,
μεταποίησης κι εμπορίας αγροτικών προϊόντων,
εφοδιασμού και υπηρεσιών), φορείς των αγροτικών
οργανώσεων και οι εκπρόσωποι από τον κρατικό
και ημικρατικό φορέα.

Πληροφορίες
Συνεδρίου
Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018
Κτήμα Μακένζυ | Λάρνακα
Είσοδος Ελεύθερη
(απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής)

Τι θα κερδίσεις συμμετέχοντας:
1

Μάθε από πρώτο χέρι πώς μπορείς να λάβεις χρηματοδότηση ή επιδότηση, διασφαλίζοντας την επιχείρησή σου

2

Άκου όλα τα τελευταία νέα που σε αφορούν άμεσα κι ενημερώσου για να προστατεύσεις επαρκώς την επένδυσή σου

3

Γνώρισε υπεύθυνα τις κατάλληλες οδούς για διανομή κι εξαγωγή παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων στο εξωτερικό

4

Δικτυώσου με άλλους επαγγελματίες κι ειδήμονες που θα σε βοηθήσουν

5

Εξέλιξε τις καλλιέργειές σου με την κατάλληλη φυτοπροστασία κι εξοικονόμηση νερού

12
DIGITAL

1 χρόνο δωρεάν πρόσβαση στο

τεύχη

€11.99

digital edition

ANYTIME, ANYWHERE, ON ANY DEVICE
Ενημερωθείτε, εμπνευστείτε, προετοιμαστείτε.
Behind the scenes, videos, αδημοσίευτες φωτογραφίες

Με την συμμετοχή σας στο Παγκύπριο Συνέδριο Γεωργίας
εξασφαλίζετε 1 χρόνο δωρεάν πρόσβαση στο digital edition του περιοδικού IN Business.
Με το τέλος του συνεδρίου, θα επικοινωνήσει άτομο από την εταιρεία μας
για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

IN BusINess
Τεύχος 132, Φεβρουάριος 2017

38

Το οικονομικό turn around

126

146

Παρουσιάζουμε τις ομάδες πωλήσεων
των εταιρειών Christodoulides Bros,
Laiko Cosmos Trading και Unicars, τους
στόχους και τα εμπόδια που υπερπηδούν
κάθε μέρα.

Μελένιες εμπνεύσεις

More than business

157

Η Βέρα Λυσιώτη, director των
Tiffany boutiques σε Λευκωσία και
Λεμεσό, απαντά σε 30 ερωτήσεις.

Μοnthly Briefing

10| Μοnthly Briefing 12| Newsbrief Γιάννος Λακκοτρύπης: Νέος CEO
και νέα πλάνα στη VTS Imarcomms: Δίπλωμα στο digital marketing Α/φοί
Λανίτη και Coca-Cola: Πάφος 2017: Στηρίζουν τους εθελοντές
IN Brand: Katerina Home Made Sweets 16| Όμιλος Σιακόλα: Διαδοχή
διά τέσσερα 18| Κύπρος: Τι χρωστάμε 20| Ξένες τράπεζες: Ποιες
δραστηριοποιούνται με υποκαταστήματα στην Κύπρο 22| Αγορά
ποδηλάτου: Ρόδα είναι και γυρίζει 26| Business Gossip: The whistleblower
32| Λουκάς Α. Μαυροκορδάτος: Τα παράπονά σας στον διαμεσολαβητή
36| Around the Globe

Αφιέρωμα:
150

Περί μελιού
ο λόγος και
συγκεκριμένα
για το άθερμο
μέλι Mellona της
μελισσοκομικής
βιοτεχνίας του
Στέλιου Στυλιανού. Αναμεμειγμένο με άλλα
υλικά ταξιδεύει
σε 11 χώρες.

IN BUSINESS

154

Φωτογραφική περιδιάβαση στο Aviator Flight Center.

Μέχρι το τέλος του χρόνου, ο συνεργατισμός
δεν θα ανήκει κατά 99,9% στο κράτος. Στόχος είναι μεγάλο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου να επιστραφεί στους πολίτες.

The dream teams

υ ξεχωρισ
οι πο
αν
αυτ

Οι βραβευθέντες στα IN Business Awards 2016 μιλούν για τη σημασία της
διάκρισής τους, για τις δραστηριότητες των εταιρειών τους, τα πλάνα και
τις προκλήσεις που έρχονται. Επιχειρήσεις, επιχειρηματικές πρακτικές,
επαγγελματίες, υπηρεσίες και προϊόντα που ξεχώρισαν. Για ένατη συνεχή
χρονιά ο θεσμός των IN Business Awards επιβράβευσε επιχειρήσεις,
πρακτικές, ανθρώπων έργα και ημέρες, στελέχη και εμπνευστές που
ξεχώρισαν στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι.

Δέστε τις ζώνες σας. Πετάμε!

120

Ο CFO της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Δήμος Δήμου, αναλύει όλα όσα
έγιναν την τελευταία τριετία, μιλά για
τα πλάνα του για συνετή και αποδοτική διαχείριση της εκκλησιαστικής
περιουσίας, καθώς και για επενδύσεις
που θα ακολουθήσουν.

Λαϊκή (επανα) κατάκτηση

★

2016

ΝΈΟ
APP

«Καθοδηγούμενο» από την τάση για τα sport utility
vehicles (SUV), που αντιπροσωπεύει το 45% του συνόλου των επιβατηγών αυτοκινήτων, το IN Business
παρουσιάζει τα βασικά μοντέλα SUV, καταγράφοντας
δυνατότητες και χαρακτηριστικά που προσφέρουν.

4

52

In busIness

Features
Με ταχύτητες SUV

Αφιέρωμα:

Εταιρική
Κοινωνική
Ευθύνη

Recruitment
Companies

83

134

Numbers & Stats

Noteworthy & Untold

160
162

Cyprusfisika- Οι αγγελιαφόροι της φύσης:
Η οικογένεια του Αυγουστίνου Αυγουστίνου, δημιουργοί μιας αξιόλογης
γκάμας χειροποίητων σαπουνιών για το σώμα, το πρόσωπο και τα μαλλιά.

www.inbusinessnews.com

Ολυμπία Στυλιανού
Γενική Διευθύντρια,
Υπουργείο Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος

Δρ. Κωνσταντίνος Βραχίμης
Προϊστάμενος
Υπηρεσίας Προϊόντων
Λιανικής, Συνεργατική
Κυπριακή Τράπεζα

Σοφοκλής Μιχαηλίδης
Διευθυντής & Ιδιοκτήτης,
Bio-Ilios GmbH
(εισαγωγές βιολογικών
φρούτων), Γερμανία

Εμμανουήλ Μήλιος
Βιοκαλλιεργητής-Φροντιστής
Γης, κτήμα Αφοί Μήλιου,
Φωτολίβος Δράμας,
Ελλάδα

Πρόγραμμα

Έρικ Σουκιούρογλου
Διευθύνων Σύμβουλος,
Premier Shukuroglou

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής, Μέλος
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

1η Ανακοίνωση

10:00-10:30

Εγγραφές

10:30-10:40

Εισαγωγή από συντονίστρια/συντονιστή Συνεδρίου

10:40-10:50

Χαιρετισμός
Νίκος Κουγιάλης, Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

10:50-11:10

Τάσεις κι εξελίξεις του Γεωργικού Τομέα στην Ευρώπη
Τάσος Χανιώτης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Στρατηγικής, Απλοποίησης και Αναλύσεων 		
Πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βέλγιο*

11:10-11:25

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εφαρμογή της στην Κύπρο
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική αποτελεί την ενιαία Αγροτική Πολιτική των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και υλοποιείται μέσα από δύο βασικούς πυλώνες: τον Πυλώνα Ι, που αφορά στις Άμεσες Πληρωμές και την
Κοινή Οργάνωση Αγορών, και τον Πυλώνα ΙΙ που υλοποιείται μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο της παρουσίασης, θα γίνει αναφορά στον τρόπο εφαρμογής της ΚΑΠ στην Κυπριακή Δημοκρατία,
με ιδιαίτερη έμφαση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και τις δυνατότητες που παρέχει.
Ολυμπία Στυλιανού, Γενική Διευθύντρια, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

11:25-11:40

Σχέδια επιδοτήσεων/χρηματοδότησης της Κυπριακής Κυβέρνησης για τον Γεωργικό Τομέα
Τίμης Ευθυμίου, Επίτροπος, Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ)*

11:40-11:55

Ο ρόλος και οι ενέργειες της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στη χρηματοδότηση του γεωργικού τομέα
Η παρουσίαση περιλαμβάνει σύντομη ανασκόπηση των ενεργειών της ΣΚΤ για χρηματοδότηση του γεωργικού
τομέα. Ακολούθως, θα παρουσιαστούν τα προϊόντα και ο υπηρεσίες που προσφέρει η ΣΚΤ. Τέλος, θα γίνει
αναφορά στα επόμενα βήματα της ΣΚΤ για εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών προς τον τομέα αυτό.
Δρ. Κωνσταντίνος Βραχίμης, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Προϊόντων Λιανικής, Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα

11:55-12:15

Ερωτήσεις και Συζήτηση

12:15-12:45

Διάλειμμα - Καφές

12:45-13:00

Εξαγωγή κι εμπορία γεωργικών προϊόντων στο εξωτερικό

13:00-13:20

Εξαγωγή κι εμπορία Βιολογικών Προϊόντων στο εξωτερικό
Αναλυτική ενημέρωση για όλα τα στάδια που αφορούν την παραγωγή των βιολογικών προϊόντων, από την
πιστοποίηση και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την παραγωγή καλής ποιότητας των βιολογικών
ειδών, τις εγκαταστάσεις για την ορθή μετασυλλεκτική διαχείριση, το συσκευαστήριο, τις θερμοκρασίες, τη
σήμανση και πληροφόρηση μέχρι την επικοινωνία, διακίνηση, μεταφορά και τις αντίστοιχες συνεργασίες. Η
ολοκληρωμένη παρουσίαση θα φιλοξενήσει, ακόμη, φωτογραφίες διαφόρων προϊόντων κατά την παραγωγή,
συσκευασία και σήμανση έως το τελικό προϊόν.
Σοφοκλής Μιχαηλίδης, Διευθυντής & Ιδιοκτήτης, Bio-Ilios GmbH (εισαγωγές βιολογικών φρούτων), Γερμανία

13:20-13:40

Γυρίζουμε πίσω, για να πάμε μπροστά: Μετατροπή συμβατικών καλλιεργειών σε βιολογικές
Εδώ και 9 χρόνια, στο κτήμα Αφοί Μήλιου, που βρίσκεται στο Φωτολίβος Δράμας, η οικογένεια Μήλιου καλλιεργεί
με βιολογικό τρόπο μέσω θερμοκηπιακών και υπαίθριων καλλιεργειών, λαχανικά εποχής (ντομάτες, καρότα,
πιπεριές κολοκύθια, φασολάκια, αγγούρια, μαρούλια, μελιτζάνες) χρησιμοποιώντας πάντα φυσικές μεθόδους
(ενεργούς μικροοργανισμούς, κομπόστ, εκχυλίσματα βοτάνων). Παράγει, δε, μεγάλη γκάμα λαχανικών, τα
οποία διαθέτει στην αγορά της Δράμας, στην Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη. Όλα τα προϊόντα που καλλιεργεί η
οικογένεια πιστοποιούνται από την ΒioHellas.
Εμμανουήλ Μήλιος, Βιοκαλλιεργητής-Φροντιστής Γης, κτήμα Αφοί Μήλιου, Φωτολίβος Δράμας, Ελλάδα

13:40-13:55

Κομποστοποίηση και αναγκαιότητα της χρήσης κόμποστ στη γεωργική παραγωγή της Κύπρου
Έρικ Σουκιούρογλου, Διευθύνων Σύμβουλος, Premier Shukuroglou

13:55-14:10

Φυτοπροστασία: Σήμανση και Προώθηση γεωργικών προϊόντων
Θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των διαφόρων επιλογών που έχουμε σήμερα για προώθηση των γεωργικών
προϊόντων, θα αναλυθούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον κλάδο, όπως και οι δράσεις που δύνανται
να υλοποιηθούν.
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Βουλευτής, Μέλος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Ερωτήσεις και Συζήτηση
Καταληκτικά σχόλια από συντονίστρια/συντονιστή Συνεδρίου
Ολοκλήρωση Συνεδρίου

14:10-14:25
14:25-14:30
14:30

*Πρόσκληση

www.imhbusiness.com

Οργανωτές

H IMH είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός μεταφοράς γνώσης και πληροφόρησης στα στελέχη της κυπριακής αγοράς. Οι υπηρεσίες της
περιλαμβάνουν διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και εμπορικών εκθέσεων, ειδικευμένα business media, καθώς και συμβουλευτικές
υπηρεσίες ανθρώπινου κεφαλαίου. Κάθε χρόνο η ΙΜΗ διοργανώνει πάνω από 80 συνέδρια σε όλους τους τομείς της αγοράς, εμπορικές
εκθέσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες, καθώς και πέντε διαδικασίες επιχειρηματικών βραβεύσεων. Η IMH εκδίδει τα μόνα business
περιοδικά στην Κύπρο. Πρόκειται για τo μηνιαίο IN Business και το αγγλόφωνο GOLD, τα οποία διαβάζονται από δεκάδες χιλιάδες στελέχη,
μάνατζερ και επιχειρηματίες - Κύπριους και ξένους. Διαχειρίζεται, επίσης, το IN Business Portal (www.inbusinessnews.com), το GOLD Portal
(www.goldnews.com.cy) και το REPORTER (www.reporter.com.cy). Η ΙΜΗ αποστέλλει, ακόμα, καθημερινώς το IN Business Daily Newsletter,
το GOLD News Daily Newsletter και το REPORTER Newsletter. Το τμήμα προσφορών της ΙΜΗ λαμβάνει μέρος σε διαδικασίες προσφορών
του δημόσιου τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. Η IMH, μέσω των δραστηριοτήτων της, δίνει την ευκαιρία στις
επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να κάνουν networking, να βρουν καινούργιους πελάτες και συνεργάτες, να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια
και να ανακαλύψουν ευκαιρίες ανάπτυξης.
www.imhbusiness.com

Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ιδρύθηκε το 1937 και παρέχει ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Αποτελεί
έναν μοναδικό συνδυασμό παράδοσης, ιστορίας, δυναμισμού και καινοτομίας, καθώς προέρχεται από συγχωνεύσεις Συνεργατικών Πιστωτικών
Ιδρυμάτων που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του Κυπριακού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος και το καθένα συνέβαλε με τον
δικό του ξεχωριστό τρόπο στη διαμόρφωση του σημερινού δυναμικού οργανισμού. Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα εποπτεύεται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Διαθέτει το µεγαλύτερο δίκτυο καταστηµάτων και ΑΤΜ στην Κύπρο και
είναι η πρώτη τράπεζα σε καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού.

Xορηγός

Η Premier Shukuroglou αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και με ιστορία 50 χρόνων (ίδρυση 1966) εταιρίες στην Κύπρο στους τομείς προϊόντων
φυτοπροστασίας, θρέψης φυτών, σπόρων, υγείας των ζώων και συναφών προϊόντων. Παράγει, επίσης, κόμποστ από κλαδέματα και από αυτό
μια σειρά φυτοχωμάτων για κήπους και φυτώρια. Συνεργάζεται με διεθνείς εταιρίες όπως οι Syngenta Agro, Dow AgroSciences, Arysta, ICL,
COMPO και άλλες. Έχει σημαντική παρουσία με δύο θυγατρικές στην Ελλάδα, καθώς και στις αγορές της Μ. Ανατολής.

Υποστηρικτής

Η Char. Pilakoutas (Industrial) Ltd, μέλος του Ομίλου Πηλακούτα, είναι ο αποκλειστικός εισαγωγέας των μηχανών Perkins, Deutz και Yanmar
στην Κύπρο, καθώς και των ηλεκτρογεννητριών FG Wilson και Pramac. Η 60χρονη εμπειρία μας, η κορυφαία τεχνογνωσία, καθώς και η μεγάλη
μας παρακαταθήκη σε γνήσια ανταλλακτικά, αποτελούν εγγύηση όσον αφορά την αγορά και συντήρηση της μηχανής σας. Η υποστήριξη που
παρέχουμε περιλαμβάνει: Άψογο και αξιόπιστο service, άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό με τελευταίας τεχνολογίας διαγνωστικά και
εργαλεία, 24ωρη εξυπηρέτηση, συμβόλαια συντήρησης κλπ.

Xορηγοί Επικοινωνίας

Το περιοδικό IN Business διαβάζεται από 50.000 και πλέον αναγνώστες. Είναι το μόνο μηνιαίο έντυπο που παρουσιάζει ένα πανόραμα της
κυπριακής αγοράς, που προσφέρει ολοκληρωμένη ενημέρωση για όλους τους τομείς της οικονομίας και για ό,τι συμβαίνει στο χώρο του
επιχειρείν: Εμπόριο, υπηρεσίες, βιομηχανία, αγορά, νέες επιχειρήσεις, προϊόντα και καινοτομία, εταιρική κοινωνική ευθύνη, deals, ανακατατάξεις,
καινούργια στελέχη και δράσεις. Έχει πρωτοστατήσει στην Κύπρο και καινοτομεί για δέκα χρόνια άλλοτε με τις εις βάθος αναλύσεις του κι
άλλοτε με έρευνες και δεδομένα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά. www.inbusinessnews.com

REPORTER
Μια μεγάλη δημοσιογραφική ομάδα φέρνει κοντά σας τα τελευταία νέα και εξελίξεις σε όλους τους τομείς. Με προσήλωση στην εγκυρότητα και
την αντικειμενικότητα και με αιχμή του δόρατος την αμεσότητα, το REPORTER είναι κόμβος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας καθ’όλη τη διάρκεια
του 24ώρου, για ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο. Webtv, audio, info graphics και άλλες καινοτομίες εμπλουτίζουν το περιεχόμενο του
portal μας, το οποίο είναι προσβάσιμο από όλες τις συσκευές desktop, tablets και smart phones. www.reporter.com.cy

Παγκύπριο Συνέδριο Γεωργίας

Αίτηση Συμμετοχής
ΕΥΚΟΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
E-mail: events@imhbusiness.com
Φαξ: +357 22 679820
www.imhbusiness.com

Παγκύπριο Συνέδριο Γεωργίας
Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 | 10:00-14:30 | Κτήμα Μακένζυ | Λάρνακα
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ
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ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής*
* Η συμμετοχή υπόκειται στον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, όπως επίσης και στα κριτήρια του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνεται η εκδήλωση.
Η συμμετοχή ισχύει μόνο όταν αποσταλεί email επιβεβαίωσης από τη γραμματεία της εκδήλωσης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Η IMH φροντίζει για την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας που παίρνουµε τα χρησιµοποιούµε για να σας κρατούµε
ενήµερους για συνέδρια, σεµινάρια, εκθέσεις, εκδόσεις ή ηλεκτρονικές εκδόσεις που ενδεχοµένως να σας ενδιαφέρουν. Σε καµία περίπτωση δεν χρησιµοποιούνται
από άλλους φορείς ή για άλλους σκοπούς. Εάν ∆ΕΝ επιθυµείτε να συνεχίσετε να παίρνετε πληροφορίες από την εταιρεία µας, είτε ταχυδροµικώς ή µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου παρακαλώ σηµειώστε εδώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
• Τυχόν ακυρώσεις συμμετοχών πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως δύο μέρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου.
12
DIGITAL

τεύχη

1 χρόνο δωρεάν πρόσβαση στο

€11.99

digital edition

Με την συμμετοχή σας στο Παγκύπριο Συνέδριο Γεωργίας εξασφαλίζετε
1 χρόνο δωρεάν πρόσβαση στο digital edition του
περιοδικού IN Business. Με το τέλος του συνεδρίου, θα επικοινωνήσει άτομο
από την εταιρεία μας για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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μέλι Mellona της
μελισσοκομικής
βιοτεχνίας του
Στέλιου Στυλιανού. Αναμεμειγμένο με άλλα
υλικά ταξιδεύει
σε 11 χώρες.
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154

More than business

157

Η Βέρα Λυσιώτη, director των
Tiffany boutiques σε Λευκωσία και
Λεμεσό, απαντά σε 30 ερωτήσεις.
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Παρουσιάζουμε τις ομάδες πωλήσεων
των εταιρειών Christodoulides Bros,
Laiko Cosmos Trading και Unicars, τους
στόχους και τα εμπόδια που υπερπηδούν
κάθε μέρα.

Μελένιες εμπνεύσεις

★
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Δέστε τις ζώνες σας. Πετάμε!
Φωτογραφική περιδιάβαση στο Aviator Flight Center.
120

Ο CFO της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Δήμος Δήμου, αναλύει όλα όσα
έγιναν την τελευταία τριετία, μιλά για
τα πλάνα του για συνετή και αποδοτική διαχείριση της εκκλησιαστικής
περιουσίας, καθώς και για επενδύσεις
που θα ακολουθήσουν.

Λαϊκή (επανα) κατάκτηση
Μέχρι το τέλος του χρόνου, ο συνεργατισμός
δεν θα ανήκει κατά 99,9% στο κράτος. Στόχος είναι μεγάλο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου να επιστραφεί στους πολίτες.

The dream teams

2016

Οι βραβευθέντες στα IN Business Awards 2016 μιλούν για τη σημασία της
διάκρισής τους, για τις δραστηριότητες των εταιρειών τους, τα πλάνα και
τις προκλήσεις που έρχονται. Επιχειρήσεις, επιχειρηματικές πρακτικές,
επαγγελματίες, υπηρεσίες και προϊόντα που ξεχώρισαν. Για ένατη συνεχή
χρονιά ο θεσμός των IN Business Awards επιβράβευσε επιχειρήσεις,
πρακτικές, ανθρώπων έργα και ημέρες, στελέχη και εμπνευστές που
ξεχώρισαν στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι.

«Καθοδηγούμενο» από την τάση για τα sport utility
vehicles (SUV), που αντιπροσωπεύει το 45% του συνόλου των επιβατηγών αυτοκινήτων, το IN Business
παρουσιάζει τα βασικά μοντέλα SUV, καταγράφοντας
δυνατότητες και χαρακτηριστικά που προσφέρουν.

4

52
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Με ταχύτητες SUV
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Noteworthy & Untold
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160
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Cyprusfisika- Οι αγγελιαφόροι της φύσης:
Η οικογένεια του Αυγουστίνου Αυγουστίνου, δημιουργοί μιας αξιόλογης
γκάμας χειροποίητων σαπουνιών για το σώμα, το πρόσωπο και τα μαλλιά.

www.inbusinessnews.com

ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σας ενημερώνουμε ότι η επιβεβαίωση της εγγραφής σας θα αποσταλεί το συντομότερο, μόλις παραλάβουμε γραπτώς - είτε online είτε μέσω φαξ ή ταχυδρομείου - την αίτησή σας.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα για αλλαγές σε λεπτομέρειες - και όχι στην ουσία - του συνεδρίου, χωρίς προειδοποίηση, ακόμα κι αν αυτές δεν αναγράφονται
στο πρόγραμμα, εφόσον προέκυψαν μετά την εκτύπωσή του και οφείλονται σε απρόβλεπτους παράγοντες. Ακόμα, θα πρέπει να γνωρίζετε, πως όταν οι περιστάσεις αναγκάσουν τους
διοργανωτές να ακυρώσουν ένα συνέδριο, ευθύνη τους είναι να επιστρέψουν τυχόν καταβληθέντα τέλη συμμετοχής. Δεν ευθύνονται, όμως, για οποιαδήποτε αποθετική ζημία. Λάβετε
υπόψη, τέλος, ότι η αίτηση συμμετοχής και η online εγγραφή αποτελούν νομικά δεσμευτική σύμβαση.

Για πληροφορίες και εγγραφές: IMH, Αιγάλεω 5, 2057, Στρόβολος, Τ.Κ. 21185, 1503, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357 22 505555, Φαξ. +357 22 679820, e-mail: events@imhbusiness.com, website: www.imhbusiness.com

