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   Λευκωσία 19 Σεπτεμβρίου 2019  
 

Θέμα:  Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου - Σλοβενίας   
& Επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B) 

 
 
Ενόψει της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών της Σλοβενίας, Dr Miro Cerar, το ΚΕΒΕ σε 
συνεργασία με την Πρεσβεία της Σλοβενίας στην Αθήνα, θα διοργανώσουν Επιχειρηματικό 
Φόρουμ την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 09:30 – 13:30μμ στο Οίκημα του 
ΚΕΒΕ στη Λευκωσία.  
 
Στο πλαίσιο του Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη του Enterprise Europe Network 
εκδήλωση  επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β) μεταξύ Κυπριακών και Σλοβένικων εταιρειών.  
 
Οι επιχειρηματικές συναντήσεις στοχεύουν σε: 
Εταιρείες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), υπηρεσίες ταχυμεταφορών, υπηρεσίες 
αποστολής και μεταφοράς εμπορευμάτων, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες  
(συγχωνεύσεις και εξαγορές), πολιτικούς μηχανικούς, μηχανικούς βιομηχανικής σχεδίασης και 
παραγωγής, ηλεκτρομηχανολόγους, εταιρείες επεξεργασίας ξύλου, εισαγωγείς / εξαγωγείς 
αγαθών.  

 
Στόχος της όλης εκδήλωσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να επεκτείνουν 
το Δίκτυο συνεργατών τους, να ενημερωθούν για την τοπική αγορά σε σχέση με τον κλάδο τους, 
να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες αντιπροσώπευσης. 
 
Επισυνάπτονται τα προφίλς των Σλοβένικων Επιχειρήσεων, το πρόγραμμα του Φόρουμ και η 
Δήλωση Συμμετοχής. 
 
Οι εταιρείες που επιθυμούν να έχουν συναντήσεις με τα μέλη της αποστολής, παρακαλούνται 
όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν την επισυναπτόμενη «Δήλωση Συμμετοχής» το αργότερο 
μέχρι την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 στο ΚΕΒΕ, υπόψη Μάρθας Γεωργιάδου, Φάξ. 
22667593, ή στο Email.martha@ccci.org.cy.  Η περιγραφή του επιχειρηματικού προφίλ της 
εταιρείας σας στη Δήλωση Συμμετοχής είναι απαραίτητη. 
 
Οι συναντήσεις θα είναι διάρκειας 10 έως 15 λεπτών έκαστη και θα ενημερωθείτε για τη 
διευθέτηση του χρόνου συνάντησης σας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το κ. Ζαχαρία Μανιταρά, 
Λειτουργό, ΚΕΒΕ, τηλ. 22889722 ή την Ζωή Πιερίδου, Β. Λειτουργός, EEN Κύπρου, τηλ. 
22889769.  
 
Με εκτίμηση 
 
Χρίστος Πετσίδης     Στάλω Δημοσθένους 
Διευθυντής      Ανώτερη Λειτουργός 
Τμ. Υπηρεσιών και Εμπορίου     Enterprise Europe Network Κύπρου 
       Τμ. Εκπαίδευσης & Ευρ/κων Προγρ/των 
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ILIRIKA is a company, which operates in the M&A sector, with a market share in Slovenia in the last few 
years of around 90%, making us the largest and most experienced company in Slovenia in this field of 
work. So far we had worked for many well-known foreign and domestic companies, when they were 
looking for acquisition opportunities in Slovenia. Furthermore, ILIRIKA is one of the leading brokerage 
companies in Slovenia. We offer services of stockbroking, management of financial instruments and 
services from the field of company finance activities (issuance of bonds, commercial papers). We also 
strive to guarantee the highest possible level of quality of our services, which are constantly being 
expanded and improved. We complement our comprehensive selection of investment services in 
Slovenia with business and investment opportunities on foreign markets. We have local business units 
in Slovenia, Serbia and Macedonia.« 
 
In Cyprus we would like to meet with legal and/or physical entities, interested in company 
acquisitions in Slovenia and in the SEE region. 
 
V pričakovanju nadaljnjih navodil vas lepo pozdravljam. 
 

Blaž Gorše 
M&A svetovalec / M&A Advisor 
 

  
 
ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. 
Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana, Slovenija 
T: +386 1 300 24 59 
F: +386 1 234 33 56 
I: www.ilirika.si 
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