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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΟΗΝΩΝ 

Αρ. Φακ.: Δ2 

Προς: Προέδρους Ε.Β.Ε. Ελλάδας Ημερομηνία : 14.3.2013 

Αρ. Σελίδων: 3 

ΘΕΜΑ: 38η Διεθνής Έκθεση Κύπρου, Λευκωσία 24.5-2.6.2013 

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση επικοινωνώ μαζί σας για να σας πληροφορήσω την 
διοργάνωση της 38ης Διεθνούς'Εκθεσης Κύπρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στους 
εκθεσιακούς χώρους της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων στη Λευκωσία (EXPO CYPRUS), 
στο διάστημα 24 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2013. 
Όπως γνωρίζετε, η Διεθνής Έκθεση Κύπρου αποτελεί το κορυφαίο ετήσιο εμπορικό 
γεγονός της Κύπρου, το οποίο έχει καταστεί σημείο συνάντησης, ενημέρωσης και 
ανάπτυξης συνεργασιών για εμπορευόμενους φορείς από την Κύπρο και το 
εξωτερικό. Με μια πλούσια συμμετοχή που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων 
και υπηρεσιών, ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις εξειδικευμένες ανάγκες του 
επισκέπτη επιχειρηματία, ενώ ταυτόχρονα παρέχει στο ευρύ κοινό πολύτιμη 
ενημέρωση για τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα της εγχώριας και παγκόσμιας 
παραγωγής. 
Οα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα κ. Πρόεδρε, την δική σας συμβολή στην ενημέρωση των 
μελών του Επιμελητηρίου σας, καθώς και την ευρύτερη προβολή της διοργάνωσης 
της 38ης Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου, μέσω των ενημερωτικών σας δελτίων. 
Σας επισυνάπτουμε τη δήλωση συμμετοχής στην έκθεση για εύκολη αναφορά και σας 
επισημαίνουμε ότι για τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που θα επιβεβαιώσουν τη 
συμμετοχή τους πριν τις 19 Απριλίου 2013 δίνεται 10% έκπτωση και επιπλέον 10% σ' 
αυτούς που έχουν συμμετέχει προηγουμένως το 2011 ή/και το 2012 στη Διεθνή 
Έκθεση Κύπρου. 
Για περισσότερες πληροφορίες, τα τυχόν ενδιαφερόμενα μέλη σας, μπορούν να 
επικοινωνούν απευθείας με τη διεύθυνση των διοργανωτών, 

Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου 
Τ.Ο. 23551, 1684 Λευκωσία 

Τηλ.: 00357 22 203600, Φαξ : 00357 22 203650 
Κα Στέλλα Μπεκιάρη 

e-mail: s.bekiari@csfa.org.cy, website : www.csfa.orR.cy 

mailto:s.bekiari@csfa.org.cy
http://www.csfa.orR.cy


npoaf έποντας στη θετική σας ανταπόκριση, διατελώ, 

Λούκα<^Συμεωνίδης 
Εμπορικός Σύμβουλος 
ΛΣ/ΙΚ 

Ξενοφώντος 2Α, 105 57 Αθήνα - Τηλ.: 210.3734822, 210.3734800, Φαξ: 210.3646420 
e-mail: ctcathl@otenet.gr, www.cyprustradecenter.gr 

mailto:ctcathl@otenet.gr
http://www.cyprustradecenter.gr


CYPRUS JTERNAT! FAIR 24 2 2013 

Application Form Order No 

DISCOUNTS: 
• 10% discount on the Participation Fee for Exhibitors applying by April 19, 2013 
• 10% discount on the Participation Fee for Exhibitors which participated in Exhibitions 

organized by the CSFA in 2011 or 2012 

A . THE APPLICANT 

Company Name V.A.T or I.D. number 

VAT Registration No Place of VAT Registration Date of VAT Registration 

Address (incl. Postcode) 

P.O. Box (incl. Postcode) Tel Fax 

E- mail 

Contact Person Position 

Please attach company certificate of incorporation | | 

Agent | | Manufacturer | | Service Company/Organisation 

B. REGISTRATION FEE per company €140.00 (non-refundable, paid with the Application) 

C. REQUESTED SPACE 
For the rules of participation please visit our website page www.csfa.org.cy 

Before requesting a stand please read the enclosed floor plans, to identify the pavilion corresponding to your product group. 

Circle the type you choose: 

Open Exhibition Area / Indoor Space / Private Pavilions 

We wish to reserve stand number/s of a total area of sq.m. for a total charge of € 

In case the above stand/s have been reserved by exhibitors who have applied at an earlier date we ask for the following alterna-
tives by order of priority: 
A Β C 
D. C O N N E C T I O N FEES 

1. ELECTRICITY €70.00 Single phase load up to 7 kw [ | Three phase load up to 30 kw | | 
For Electricity consumption a charge 
of 0,75€/ sq. m. will apply 

2. TELEPHONE Number of Lines (Analogue)* I | Wi-Fi Space Zone/for 24HR 
@ €70.00* 1 1 Internet Connection 1 1 

3. WATER €50.00 | 1 4. DRAINAGE €50.00 1 [ 

E. ADVANCE PAYMENT: REGISTRATION FEE €140.00+50% OF PARTICIPATION FEE 

Enclosed please find our Cheque/Bank Advice No of Bank 
in the name of the Cyprus State Fairs Authority, dated 

For the sum of € representing the registration fee and 50% of the participation fee. 

• Transfer to the bank account of State Fair Authority 
BANK OF CYPRUS, IBAN CY67002001300000000502513800, SWIFT BIC: BCYPCY2N, ACCOUNT No: 013005025138 

F. DECLARATION 
By submitting this application we declare that we accept the Terms in the Application Form and the Rules of Participation 
of the Fair as they appear on the web page of the Cyprus State Fair Authority www.csfa.org.cy 

Name of Signatory Position 

Seal and Signature Date 

VAT is NOT included in any of the above charges 
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