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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η εταιρεία Χρίστος Νικήτας Λτδ που δραστηριοποιείται σε
εξαιρετικής ποιότητας κάβες και κλιματιστικά για κάβες
προσφέρει το έξυπνα κατασκευασμένο προϊόν VSE PC 2
που περιλαμβάνει πόρτα κελαριού και κλιματιστικό.
Προσφέρει αυτόματη διαχείριση της υγρασίας με την
επαναφορά των συμπυκνωμάτων νερού πίσω στο κελάρι.
Θερμάστρα για διατήρηση της θερμοκρασίας σε
περίπτωση που η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέσει κάτω
από το επιθυμητό επίπεδο. Μέγιστη ηλεκτρική ιχύς
660Watts.
Η εγκατάσταση γίνεται πολύ γρήγορα, εύκολα και δεν
χρειάζονται εξειδικευμένα εργαλεία. Πρώτα εφαρμόζεται η
πόρτα με 6 βίδες που προμηθεύονται από τον
κατασκευαστή. Μετά εφαρμόζεται το κλιματιστικό πάνω
στην ειδική υποδοχή της πόρτας, ενώνονται οι 2
ηλεκτρικές φίσιες με ένα κλικ και … τέλος.
ατσάλι
και
5
εκατοστά
Κατασκευασμένη
από
πολυουρεθάνη, έχει
διπλή κλειδαριά ασφαλείας, ενσωματωμένη καλωδίωση, εσωτερικό
φωτιστικό. Ύψος: 2,03μ, Πλάτος: 62 εκατοστά. Υπάρχουν 2 μοντέλα κλιματιστικών: για κελάρια
μέχρι 12 κυβ μ και μέχρι 40 κυβ μ.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
Commission Implementing Regulation
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 297/2011 της επιτροπής της 25ης Μαρτίου 2011 Για την
επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή
προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
Επιμορφωτικά προγράμματα 2011
Παρουσίαση της λίστας για Επιμορφωτικά προγράμματα του 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Έκθεση Τροφίμων “TUTTOFOOD” ΜΙΛΑΝΟ, 8-11/5/2011
Στα πλαίσια της συνεργασίας του ΚΕΒΕ με το EURO-MED TDS, σας πληροφορούμε ότι θα
πραγματοποιηθεί η Έκθεση Τροφίμων "Tuttofood" στο Μιλάνο Ιταλίας 8-11/5/2011.
FOODTECh International Exhibition of Food & Drinks, Packaging, Machines and
Technologies
FOODTECh International Exhibition of Food & Drinks, Packaging, Machines and Technologies
come with new concept and new dates – February 23-26, 2011.
Circular Invitation Alternative Energy Source
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο συμμετέχει ως εταίρος στο
συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνητικό πρόγραμμα εδαφικής
συνεργασίας MED-SCORE “Sustainable Construction in Rural and Fragile Areas for Energy
Efficiency”.
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The Future of Nicosia
Στα πλαίσια των επιχειρηματικών διαλέξεων «Επιχείρησε το» η Τράπεζα Κύπρο και ο σύνδεσμος
«Φίλοι της Λευκωσίας» διοργανώνουν ημερίδα σχετικά με την ανάπτυξη, την εξέλιξη και τις
προοπτικές της Λευκωσίας.
First Aid Herbal Workshop at Athalassa park
Mariam Khan: Author, Herbalist, Nutritionist and mother of five healthy children will deliver a very
interesting workshop about the First Aid Herbs, at the beautiful setting of Athalassa Park, close to
the lake on Thursday 7th of April at 9am.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Συνέδριο: «Δομές Δικτύωσης για την Βελτίωση της Προβολής και Ανταγωνιστικότητας των
Αγροτικών και Μεταποιημένων Αγροτικών Προϊόντων»
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Συνέδριο με θέμα «Δομές Δικτύωσης για την Βελτίωση της
Προβολής και Ανταγωνιστικότητας των Αγροτικών και Μεταποιημένων Αγροτικών Προϊόντων»
που διοργανώθηκε από το Δίκτυο Κυπριακών Τροφίμων και Ποτών σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ,
το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, τις Αγροτικές Οργανώσεις και τον Ιταλικό Οργανισμό Εξωτερικού
Εμπορίου (ICE).

ΠΕΡΙ ΟΙΝΟΥ
E-WINE
Το καινοτόμο πρόγραμμα E-WINE http://www.e-wineproject.eu έχει ξεκινήσει και πρόκειται για ένα
εκπαιδευτικό εξ-αποστάσεως πρόγραμμα, το οποίο αφορά το κρασί. Το E-WINE είναι το πρώτο
στο είδος του στην Ευρώπη και η διδακτέα ύλη έχει συνταχθεί από τον οινολόγο του οινοποιείου
Banfi στην Ιταλία.
Άρχισε Ο “Τρύγος’’ Των Μεταλλίων
Ο ‘’Τρύγος’’, η συγκομιδή των Διακρίσεων για τα Οινοποιεία ΣΟΔΑΠ – ΚΑΜΑΝΤΕΡΕΝΑ για το
2011 έχει αρχίσει. Μετά τον Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου της Θεσσαλονίκης, τα αποτελέσματα του
οποίου έγιναν γνωστά το περασμένο Σάββατο 12/3/2011, ήρθαν τα αποτελέσματα του
Παγκόσμιου Διαγωνισμού για τα καλύτερα Chardonnay του Κόσμου,
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Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2011
Στις 8, 9 και 10 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες του 11ου Διεθνούς
Διαγωνισμού Οίνου Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 667 δειγμάτων από την Ελλάδα και άλλες 7
χώρες.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
Αρχοντικό Παπαδοπούλου
Το Αρχοντικό Παπαδοπούλου είναι ένα παλιό νεοκλασικό συγκρότημα κτιρίων του 1897 που
βρίσκεται στον Κόρνο και έχει πρόσφατα αναπαλαιωθεί για να δημιουργηθεί ως πολυχώρος
διάδοσης της αγγειοπλαστικής τέχνης του Κόρνου και θα τεθεί σε λειτουργία τη 1η Μα’ί’ου του
2011.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Το Cyprus Food & Drinks, προσφέρει Εξαιρετικά Διαφημιστικά Πακέτα, χαμηλού κόστους
(από €40.00 / μήνα) και προβολής σε πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων. 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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