
 

Restart“Cyprus-EuroMed”Expo&Forum 

Επενδφςεισ – Υγεία – Τουριςμόσ – Εμπόριο 

Υπό τθν αιγίδα του προζδρου τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ κου. Νίκου Αναςταςιάδθ 

13 – 16 Νοεμβρίου 2020 

 

Μοναδική Ευκαιρία Προβολήσ Ελληνικών Προϊόντων & Υπηρεςιών  

To Restart “Cyprus-Euromed” ExpoForum κα διοργανωκεί ςτισ ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ 

του IMC Expo Centre ςτθν Λευκωςία μεταξφ 13 – 16 Νοεμβρίου 2020.   

κα περιλαμβάνει εμπορικι ζκκεςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν αλλά και ςυνζδριο με 

καταξιωμζνουσ ομιλθτζσ από διάφορουσ τομείσ τθσ οικονομίασ.      

Σκοπόσ τθσ διοργάνωςθσ είναι θπροϊκθςθ ςυνεργαςιϊν, θ ςφναψθ εμπορικϊν ςυμφωνιϊν 

και ςυμφωνιϊν δικαιόχρθςθσ, θ επικοινωνία επιχειρθματιϊν και άλλων φορζων και 

οργανιςμϊν τθσ κάκε χϊρασ, θ ανταλλαγι απόψεων και εμπειριϊν και θ εξεφρεςθ λφςεων 

για επανεκκίνθςθ τθσ οικονομίασ τθσ κάκε χϊρασ ξεχωριςτά αλλά και τθσ ευρφτερθσ 

περιοχισ τθσ Μεςογείου γενικότερα.   

Για τουσ Ζλλθνεσ επιχειρθματίεσ και εξαγωγείσ ακόμα και εάν το RestartCyprusδεν είχε 

περιφερειακό χαρακτιρα θ παρουςία τουσ ςε ζνα τόςο ςθμαντικό γεγονόσ ςτθν Κφπρο ιταν 

ιδιαίτερα επωφελισ δεδομζνου ότι θ Ελλάδα είναι με διαφορά ο ςθμαντικότεροσ εμπορικόσ 

εταίροσ τθσ Κφπρου, αλλά και θ χϊρα με τισ ςτενότερεσ  κοινωνικζσ, εκνικζσ και οικονομικζσ 

ςχζςεισ.  

Το Restart “Cyprus-Euromed” Expo Forum αποτελεί μοναδικι ευκαιρία για διεφρυνςθ του 

κφκλου εργαςιϊν κάκε Ελλθνικισ Εταιρείασ θ οποία αςχολείται με προϊόντα και υπθρεςίεσ 

τα οποία μποροφν να εξαχκοφν ςτο εξωτερικό. Στθν παρουςία πολυάρικμων εκκετϊν, αλλά 

και επιςκεπτϊν από τθν Κφπρο, Ελλάδα, αλλά και χϊρεσ κυρίωσ τθσ Μεςογείου, και Μζςθσ 

Ανατολισ, οι εκκζτεσ κα μποροφν να ζχουν πολλά οφζλθ, όπωσ :  

Διεφρυνςθ πελατολογίου, ςφναψθ ςυμφωνιϊν, προβολι μζςω προωκθτικϊν ενεργειϊν, 

αναγνωριςιμότθτα των προϊόντων και τθσ εταιρείασ τουσ μεταξφ άλλων επαγγελματιϊν, 

φυςικι παρουςία ςε μια από τισ πιο ςθμαντικζσ εμπορικζσ εκκζςεισ ςτο 2020, 



onlineςυμμετοχι ςτθν πλατφόρμα ExpoOnline, δικτφωςθ με άλλουσ εμπορικοφσ και 

κυβερνθτικοφσ φορείσ ςε περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, τθσ Κφπρου και με άλλεσ χϊρεσ τθσ 

περιοχισ κ.α. 

Εμπορική Ζκθεςη  

Στθν ζκκεςθ, θ οποία κα διαρκζςει 4 μζρεσ, για επαγγελματίεσ και κοινό, κα παρουςιαςτοφν 

πρωτοποριακά προϊόντα, υπθρεςίεσ και τεχνολογίεσ, που προζρχονται από διάφορουσ 

τομείσ τθσ οικονομίασ όπωσ: ρουχιςμόσ, παραδοςιακά προϊόντα, τρόφιμα και ποτά, 

τουριςμόσ, ζπιπλα, προϊόντα και υπθρεςίεσ ευεξίασ και ομορφιάσ, τθλεπικοινωνίεσ, 

logistics, εναλλακτικζσ πυγζσ ενζργειασ, φάρμακα, αναλϊςιμα, υπθρεςίεσ, τεχνολογίεσ και 

προγράμματα, δικαιϊματα δικαιόχρθςθσ αλλά και προϊόντα που ςχετίηονται με τθν 

διαχείριςθ πανδθμιϊν όπωσ αυτι του Κορωνοϊοφ(π.χ. ιατρικά αναλϊςιμα, ιατρικόσ 

εξοπλιςμόσ, προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ, τεχνολογίεσ ανίχνευςθσ κ.α.).   

Επιπρόςκετα καλοφνται να ςυμμετάςχουν κυβερνθτικοί και επαγγελματικοί οργανιςμοί και 

φορείσ που και αυτοί με τθν ιδιότθτα τουσ μποροφν και οφείλουν να ςυμβάλουν ςτθν 

επανεκκίνθςθ και αειφόρο ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ π.χ Επαγγελματικοί Οργανιςμοί, Διμοι, 

Τουριςτικοί φορείσ, Επενδυτικά ταμία, Ναυτιλία, Οργανιςμοί Ανάπτυξθσ Γθσ, Λογιςτικά και 

Ελεγκτικά Γραφεία, Εμπορικά Επιμελθτιρια κ.α 

Συνζδριο  

Το ςυνζδριο κα επικεντρωκεί ςε κζματα γενικοφ ενδιαφζροντοσ για τισ χϊρεσ που 

ςυμμετζχουν π.χ Οικονομία, Εμπόριο, Τουριςμόσ, Υγεία, Ενζργεια, Βιομθχανία, 

Καταςκευαςτικόσ τομζασ, Εκπαίδευςθ, Επενδφςεισ, Τραπεηικόσ τομζασ, Υπθρεςίεσ και 

Ναυτιλία.  

Σκοπόστων ςυνεδρίων και παρουςιάςεων είναιθ ανταλλαγι απόψεων και εμπειριϊν για το 

πϊσ κάκε χϊρα αντιμετωπίηει τθν πανδθμία, θ εξεφρεςθ λφςεων βάςθ των εμπειριϊν τθσ 

κάκε οικονομίασ αλλά και μζςω των επιλογϊν που προςφζρει θ τεχνολογία και θ 

εκμετάλλευςθ πικανϊν ευκαιριϊν που προκφπτουν από τθν κρίςθ για επανεκκίνθςθ τθσ 

οικονομίασ τθσ κάκε χϊρασ ξεχωριςτά αλλά και ςε ςυνεργαςία μεταξφ των χωρϊν τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ. 

Χώροσ Διεξαγωγήσ& Οργανωτζσ   

Το Restart “Cyprus-Euromed” ExpoForum κα διοργανωκεί ςτο κτίριο του IMCςτθν 

Λευκωςία, ζνα εξειδικευμζνο εκκεςιακό κζντρο 18,000τ,μ., του οποίου θ διάταξθ επιτρζπει 

τθν τιρθςθ όλων των πρωτοκόλλων αςφάλειασ και υγείασ ςε ςχζςθ με τον Κορωνοϊό.   

Η Κφπροσ ζχει επιλεγεί ωσ χϊροσ διεξαγωγισ λόγω τθσ γεωγραφικισ τθσ κζςθσ, τθσ 

ςτακερισ ανάκαμψθσ από τθν πανδθμία του Κορωνοϊοφ και για τισ πολφ καλζσ εμπορικζσ 

τθσ ςχζςεισ με τθν Ελλάδα, τισ γειτονικζσ χϊρεσ τθσ περιοχισ και τισ χϊρεσ τθσ Μζςθσ 

Ανατολισ. 



ΤοRestart “Cyprus-Euromed”ExpoForum ςυνδιοργανϊνεται από το IMC Expo Centre, το 

Euro-Med TDS, τον Παγκφπριο Ιατρικό Σφλλογο (ΠΙΣ) και τθν Ομοςπονδία Εργοδοτών και 

Βιομηχάνων Κφπρου (ΟΕΒ). 

Το Euro-Med TDS είναι οργανιςμόσ με ζδρα τθν Ιταλία ο όποιοσ ιδρφκθκε για να προωκεί 

τθν ςυνεργαςία των χωρϊν τθσ Μεςογείου και κατ’ επζκταςθ τθν ςυνεργαςία των 

μεςογειακϊν χωρϊν με χϊρεσ άλλων περιοχϊν και ο oποίοσ λειτουργεί υπό τθν Αιγίδα του 

Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου και τθσ Επιτροπισ. 

Προώθηςη  

Η εκδιλωςθ κα προωκεί με onlineκαι offlineενζργειεσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ ενδιαφζροντοσ. 

Επιπρόςκετα το EuroMedTDS κα ενθμερϊςει τα μζλθ του και το IMC κα παρζχει δωρεάν 

προϊκθςθ ςτθ πλατφόρμα ExpoOnline ςε όςουσ εκκζτεσ ζχουν περίπτερο ςτθν ζκκεςθ. 

Το ειδθςεογραφικό κανάλι EuroNews αναγνωρίηοντασ τθν ςπουδαιότθτα τθσ ςυνεργαςίασ 

μεταξφ των Μεςογειακϊν χωρϊν, ζχει ςυμφωνιςει να καλφψει τθν εκδιλωςθ.  

Τρόποι Συμμετοχήσ  

Όλεσ οι εταιρείεσ και οργανιςμοί που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν μποροφν να επιλζξουν 

ανάμεςα ςτα πιο κάτω πακζτα :  

Περίπτερο, Χορθγία, Διαφιμιςθ. 

Οι εταιρείεσ οι οποίεσ δεν μποροφν για οποιοδιποτε λόγο να ζχουν φυςικι παρουςία ςτθν 

ζκκεςθ ζχουν τθν επιλογι τθσ διαδικτυακισ ςυμμετοχισ με ιδιαίτερα οικονομικοφσ οροφσ, θ 

οποία κα ξεκινιςει μια εβδομάδα πριν και κα παραμζνει ανοικτι για τζςςερεισ εβδομάδεσ 

μετά τθν λιξθ τθσ φυςικισ ζκκεςθσ. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν φυςικι ζκκεςθ κα ςυμμετζχουν 

δωρεάν και ςτθν διαδικτυακι.  

 

Επικοινωνία  

IMC International Merchandise Centre, P.O. Box 24512, 1300 Λευκωςία, Κφπροσ  

T. +357 22 482206, F. +357 22485214,  

E. info@imcexpocentre.com,W.  www.restartcyprusexpo.com 
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