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ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Το Τζιβέρτι
Η Κύπρος έχει χρόνια παράδοσης στην παραγωγή μελιού και αυτό απέφερε καρπούς, αφού ένα
από τα πολλά μέλια που υπάρχουν στην κυπριακή αγορά, «Το Τζιβέρτι», κατέκτησε Χρυσό
Μετάλλιο. Αυτό δείχνει την ποιότητα του Κυπριακού μελιού η οποία συνεχώς αναβαθμίζεται και
μας προσφέρει συνεχώς τη γλυκιά και αναλλοίωτη του ευχαρίστηση…

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
Ασφάλεια των τροφίμων
Η Επιτροπή ζητά από τη Γαλλία, την Κύπρο και την Πολωνία να μεταφέρουν στην εθνική
νομοθεσία διατάξεις της οδηγίας για το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών...
Γάλα
Τρία κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των
ποσοστώσεων γάλακτος...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
Διεθνείς εμπορικοί όροι 2010 (incoterms 2010) – οι νέοι κανόνες
Ο σκοπός τους προγράμματος είναι να παρουσιαστούν οι νέοι κανόνες «Διεθνείς Εμπορικοί Όροι
2010» που μπαίνουν σε εφαρμογή από 01/01/2011 σε αντικατάσταση των παλαιών κανόνων που
ισχύουν από το 2000 και τιτλοφορούνται «Incoterms 2000». Η αναθεώρηση των νέων κανόνων
ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2007 και συμπληρώνεται τον Ιούνιο 2010 με την έγκριση των από το
ICC Commercial Law and Practice (CLP) Commission...

1

Σεμινάριο «Εναρμονισμένα Πρότυπα & Σήμανση CE στον ηλεκτρομηχανολογικό τομέα»
Στα πλαίσια της αποστολής του για ενημέρωση των μελών του και προσαρμογή σε νέους κανόνες
λειτουργίας, το ΕΒΕ Λευκωσίας διοργανώνει σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό
Τυποποίησης (CYS) σεμινάριο με το εν επικεφαλίδι θέμα στις 15 Δεκεμβρίου 2010 στους χώρους
του Επιμελητηρίου Λευκωσίας...
Managing employee talent, give talent a chance
Η διαχείριση ταλέντου είναι η στρατηγική διαδικασία του να αναγνωρίζεις, να προσελκύεις, να
χειρίζεσαι, να αξιοποιείς και να δεσμεύεις τους υπαλλήλους σου, ώστε να μπορούν να
αντεπεξέλθουν σε τωρινές και μελλοντικές ανάγκες. Είναι μία ολική προσέγγιση του κύκλου
απασχόλησης που συνεπάγεται ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού,
πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και ανέλιξης καθώς και την οργανωτική ανάπτυξη της επιχείρησης…
Η αγορά forex και στρατηγικές επενδυτικών συναλλαγών
Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν πλήρως τις βασικές
λειτουργίες της αγοράς ξένου συναλλάγματος FOREX καθώς και το ρίσκο που περιέχει η αγορά
αυτή. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν το
επενδυτικό όφελος που έχει η αγορά ξένου συναλλάγματος FOREX σε σχέση με άλλα είδη
χρηματαγορών, καθώς και τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συγκεκριμένης
αγοράς…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Eβδομάδα Zιβανίας 28/11/10 – 05/12/10
Gala Dinner, 03/12/10
Εκδήλωση για το μέλι 04/12/10
American Women's Club of Cyprus Christmas Bazaar, 04.12.10
Πρωτοποριακή Εκδήλωση για τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις 06/12/10
Το βιβλίο του Κυπριακού κρασιού 15/12/10
Διεθνής Έκθεση “GULFOOD”, 27/02 – 02/03/11
Ελαιοτεχνία, Μεσογειακή Έκθεση Ελιάς και Ελαιόλαδου, 01 – 03/04/11
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
6η Παγκόσμια Μεσογειακή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 6η Έκθεση Μεσογειακών Τροφίμων & Ποτών και
Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού που έλαβε χώρο στην Κρατική Έκθεση από τις 19 με 21 Νοέμβριου,
2010. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αρκετοί εκθέτες έδωσαν το παρόν τους για να
προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους προς όλους τους ενδιαφερόμενους…
Σεμινάριο - Σωστή σήμανση των Τροφίμων και Ποτών και τα πρόσθετα τροφίμων
Με μεγάλη ανταπόκριση και επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο για τη σωστή σήμανση των
Τροφίμων και Ποτών και τα πρόσθετα τροφίμων που διοργανώθηκε από το Δίκτυο Τροφίμων και
Ποτών www.cyprusfoodndrinks.com σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες…

ΠΕΡΙ ΟΙΝΟΥ
Οινική... Ατμόσφαιρα, Εκπαίδευση, Δοκιμή, Γνώση, Εμπειρία
Γνωστή αλυσίδα καταστημάτων στην Αγγλία (Harrods) έχει βάλει για τα καλά ως στόχο την
επένδυση στην οινική κουλτούρα των πελατών της δημιουργώντας ειδικό χώρο στα καταστήματα
της για τους Οινολάτρεις. Ο συγκεκριμένος χώρος θα περιλαμβάνει μπαρ και δωμάτιο
γευσιγνωσίας όπου θα μπορούν οι επισκέπτες του καταστήματος να χρησιμοποιούν για
κατανάλωση αλλά και δοκιμή κρασιών μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων. Επίσης, θα εμπλουτιστεί η
γκάμα της κάβας με περισσότερα από 3000 κρασιά, μπύρες και οινοπνεύματα τα οποία θα είναι
προς πώληση…

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
Βιομηχανική καθαριότητα των λαχανικών
Σε μια σημαντική καινοτομία έχει φτάσει εταιρεία στο εξωτερικό (Chiquita) η οποία μετά από
δοκιμαστικές αναλύσεις αποδεικνύει έμπρακτα ότι το καινούργιο προϊόν καθαρισμού που έχει
δημιουργήσει είναι αρκετά πιο αποδοτικό από τα συνηθισμένα καθαριστικά χλωρίνης…
Έρευνα αγοράς για τα τρόφιμα και ποτά στην Αίγυπτο 2010
Η έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε από το Εμπορικό Κέντρο στο Κάιρο για συγκεκριμένη
κατηγορία προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία «Τρόφιμα και Ποτά» κατά την περίοδο
Μαΐου / Ιουνίου 2010, είχε ως στόχο, τον εντοπισμό εκείνων των εξαγωγικών ευκαιριών για τις
οποίες ορισμένα Κυπριακά προϊόντα πιθανόν να παρουσιάζουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα
στην Αιγυπτιακή αγορά...
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Η Elopak έχει δημιουργήσει μια καινοτομία που απαιτεί ελάχιστες επενδύσεις και
προσφέρει εξοικονόμηση κόστους
Η εταιρεία Elopak έχει λανσάρει μια νέα οικολογική χάρτινη συσκευασία για γαλακτοκομικά
προϊόντα και ισχυρίζεται ότι προσφέρει χαμηλότερη κατανάλωση άνθρακα, εξοικονόμηση κόστους
καθώς και μια πιο φιλική προς τον καταναλωτή σχεδίαση...

ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αρχοντικό Παπαδοπούλου, Πολυχώρος Διάσωσης Αγγειοπλαστικής τέχνης Κόρνου
Υπάρχει ενδιαφέρον από την εταιρεία Αρχοντικό Παπαδοπούλου για συνεργασίες με εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στον τομέα τροφίμων και ποτών...

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
Μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας του ιστοχώρου Cyprus Food & Drinks, προσφέρονται εξαιρετικά
πακέτα προβολής και ενημέρωσης των προϊόντων και υπηρεσιών σας με απόλυτα αποδοτικό,
χαμηλού κόστους και υψηλής στόχευσης ενημερωτικό μέσο. Για περισσότερες πληροφορίες και
πρόσθετες διευκρινίσεις, είμαστε στην διάθεση σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Cyprus Food and Drinks
T.: +357 22 889732
F.: +357 22 665685
E.: info@cyprusfoodndrinks.com
W.: www.cyprusfoodndrinks.com
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Κ. 21455, 1509
Λευκωσία, Κύπρος.
Τ.: +357 22889800
F.: +357 22669048
E.: chamber@ccci.org.cy
W.: www.ccci.org.cy
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