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ΑΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ:
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• Εστίαση (Εστιατόρια – Cafe)
#CyprusBusinessShow
• Ένδυση – Υπόδηση – Αξεσουάρ
• Εκπαίδευση – Επιμόρφωση
• Υγεία – Ομορφιά – Προσωπική Φροντίδα
Εκθέτες
• Οικιακός Εξοπλισμός
• Τρόφιμα – Ποτά
Η ΜΟΝΑΔΙΚΉ 
• Super Market – Mini Market
ΈΚΘΕΣΗ FRANCHISE
ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ!
• Προϊόντα Τεχνολογίας – Gadgets
• Υπηρεσίες
EXPAND YOUR
Επισκέπτες
FRANCHISE
• Διάφορα

1000+

IN CYPRUS!

Παρασκευή 8 & Σάββατο 9 Ιουνίου 2018 | Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία | Λευκωσία
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Συντονισμός

www.imhbusiness.com

Εισαγωγή – 2ND CYPRUS FRANCHISE EXHIBITION
Το επιχειρηματικό μοντέλο του Franchising (ή Δικαιόχρηση) αποκτά όλο και μεγαλύτερο κοινό από τον επιχειρηματικό
κόσμο εντός Κύπρου και ιδίως, στους κλάδους της Εστίασης κι Ένδυσης. Το έδαφος είναι πρόσφορο, όπως είναι
οι ευκαιρίες για συνεργασίες κι επιχειρηματικές επεκτάσεις. Σε συνδυασμό με το θετικό οικονομικό κλίμα που
κυριαρχεί στο νησί αλλά και τα φορολογικά δεδομένα, η ανάπτυξη ενός δικτύου Franchising έχει μόνο οφέλη.
Το ΕΒΕ Λευκωσίας διοργανώνει για 2η συνεχή χρονιά και μετά το περσινό έντονο ενδιαφέρον, το “2nd Cyprus
Franchise Exhibition”, στο πλαίσιο του Cyprus Business Show.
Στόχος του ΕΒΕ (Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο) είναι να καθιερωθεί η έκθεση ως πετυχημένος θεσμός, ο
οποίος θα προβάλλει τα δεδομένα του σύγχρονου Franchise και θα ενώσει τους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται
να δραστηριοποιηθούν υπό το μοντέλο της Δικαιόχρησης στην Κύπρο. Φιλοδοξία των διοργανωτών είναι να
ξεπεραστεί ο αριθμός των 1.000 επισκεπτών σε μια επιχειρηματική γιορτή που προσφέρει γνώσεις, δικτύωση,
εμπειρία και φυσικά, καλές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Σε ποιους απευθύνεται
Η έκθεση “Cyprus Franchise Exhibition” απευθύνεται προς όλους όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εκείνα τα
εφόδια, τις γνώσεις και τη σιγουριά για να στήσουν τη δική τους πετυχημένη επιχείρηση.
Η διοργάνωση αναμένεται να ξεπεράσει τους 1.000 επισκέπτες, όπως:
• Ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν το δικό τους επιχειρηματικό εγχείρημα
• Επιχειρηματίες που αναζητούν νέες ευκαιρίες
• Απόφοιτους και νέους ανθρώπους που επιθυμούν να μπουν στον επαγγελματικό στίβο
• Franchisees

Ώρες Λειτουργίας και Χώρος Διεξαγωγής
Παρασκευή 8 Ιουνίου 09:00 - 20:00*
Σάββατο
9 Ιουνίου 09:00 - 15:00
*Την Παρασκευή 8 Ιουνίου θα διεξαχθεί παράλληλα το συνέδριο για Franchise, Start-Up,
την Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Η έκθεση και το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο στην Λευκωσία.
ΕΊΣΟΔΟΣ ΕΛΕΎΘΕΡΗ

Οργάνωση

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕ Λευκωσίας) ιδρύθηκε το 1952 και είναι ομοσπονδιακά
συνδεδεμένο με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ).
Το ΕΒΕ Λευκωσίας πέρασε από διάφορα στάδια ανάπτυξης και αναμόρφωσης για να καταλήξει στη σημερινή
του μορφή ως η πιο πετυχημένη μορφή οργάνωσης του επιχειρηματικού κόσμου της Λευκωσίας. Είναι ιδιωτικός
μη κερδοσκοπικός οργανισμός, οικονομικά ανεξάρτητος με 20μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται
από τα μέλη του Επιμελητηρίου. Το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΒΕ μέσω
εκλελεγμένων αντιπροσώπων.
Σε αντίθεση με τις πλείστες χώρες στις οποίες η ένταξη στα Επιμελητήρια είναι υποχρεωτική, στην Κύπρο η
ένταξη στα Επιμελητήρια είναι προαιρετική επειδή οι υπηρεσίες που προσφέρουν καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα
της επιχειρηματικής και οι πλείστες σημαντικές εταιρείες εγγράφονται μέλη. Τούτο τεκμηριώνεται ι και από το
γεγονός ότι 1250 κυπριακές και 270 εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων είναι εγγεγραμμένες στη δύναμη του
Επιμελητηρίου Λευκωσίας.
Πέραν από τη πόλη και επαρχία Λευκωσίας το ΕΒΕ καλύπτει γεωγραφικά και τις επαρχίες Κερύνειας και Μόρφου.

Συντονισμός

H IMH είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός μεταφοράς γνώσης και πληροφόρησης στα στελέχη της κυπριακής
αγοράς. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και εμπορικών εκθέσεων,
ειδικευμένα business media,καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου κεφαλαίου. Κάθε χρόνο η ΙΜΗ
διοργανώνει πάνω από 80 συνέδρια σε όλους τους τομείς της αγοράς, εμπορικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια
και ημερίδες, καθώς και πέντε διαδικασίες επιχειρηματικών βραβεύσεων. Η IMH εκδίδει τα μόνα business περιοδικά
στην Κύπρο. Πρόκειται για τo μηνιαίο IN Business και το αγγλόφωνο GOLD, τα οποία διαβάζονται από δεκάδες
χιλιάδες στελέχη, μάνατζερ και επιχειρηματίες - Κύπριους και ξένους. Διαχειρίζεται, επίσης, το IN Business Portal
(www.inbusinessnews.com), το GOLD Portal (www.goldnews.com.cy) και το ΡΕΠΟΡΤΕΡ Online (www.reporter.
com.cy). Η ΙΜΗ αποστέλλει, ακόμα, καθημερινώς το IN Business Daily Newsletter, το GOLD News Daily Newsletter και το ΡΕΠΟΡΤΕΡ Newsletter. Το τμήμα προσφορών της ΙΜΗ λαμβάνει μέρος σε διαδικασίες προσφορών του
δημόσιου τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. Η IMH, μέσω των δραστηριοτήτων της,
δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να κάνουν networking, να βρουν καινούργιους πελάτες και
συνεργάτες, να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια και να ανακαλύψουν ευκαιρίες ανάπτυξης.
www.imhbusiness.com
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Eκθέτες 2017 - 1st Cyprus Franchise Exhibition

Προφίλ Επισκεπτών 2017
46%
• Επιχειρηματίες
Franchisors
13%
• Επενδυτές 11%
• Γενικοί Διευθυντές Εταιρειών 8%
• Startuppers 6%
• Λιανέμποροι 6%
• Τράπεζες 4%
• Δικηγόροι 2 %
• Άλλοι 4%
•
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Γιατί να γίνετε εκθέτης

στην 2nd Cyprus Franchise Exhibition
10 Λόγοι
1. Ενημερωθείτε γύρω από τις νέες τάσεις κι εξελίξεις στον τομέα του Franchising
2. Δικτυωθείτε στοχευμένα και κλείστε συμφέρουσες συνεργασίες
3. Προβάλλετε την εταιρεία σας κι ενημερώστε άμεσα για τα οφέλη του δικού σας Franchise
4. Αποκτήστε πρόσβαση σε νέο κοινό και πιθανούς επενδυτές ή franchisees
5. Προωθήστε τα πλεονεκτήματα της επιχείρησής σας και ξεχωρίστε από τον ανταγωνισμό
6. Βελτιώστε την ανάπτυξη του δικτύου Franchise σας
7. Επεκτείνετε το δίκτυο Franchise σας
8. Εξερευνήστε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσα από συνεργασίες που θα προκύψουν στο συνέδριο και στην έκθεση
9. Αναπτύξτε την αναγνωρισιμότητα της αλυσίδας σας
10. Δημιουργήστε δίκτυο πωλήσεων

Οφέλη & Κόστος Συμμετοχής Εκθέτη
Το εταιρικό προφίλ, τα προϊόντα όπως και οι υπηρεσίες των εκθετών θα προωθηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
προς ένα απόλυτα στοχευμένο ακροατήριο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και γενικότερα, της προβολής της.

Κόστος Συμμετοχής Εκθέτη : €2000 + ΦΠΑ

Οφέλη Εκθέτη
• Παροχή εκθεσιακού περιπτέρου 3x3m² για κάθε εκθέτη
Η τιμή περιλαμβάνει :
• Τοιχοποιία στο πίσω μέρος του περιπτέρου από πλαίσια
αλουμινίου και μελαμίνης ύψους 2,5μ.
• Τοιχοποιία στα πλαϊνά του περιπτέρου από πλαίσια
αλουμινίου και μελαμίνης ύψους 1μ.
• 1 πρίζα
• 1 γραφείο ή πάγκο
• 4 καρέκλες
• Εκτύπωση λογότυπου με την επωνυμία του εκθέτη
• Εκτύπωση προωθητικής διαφήμισης (100χ250) στο πίσω
μέρος της τοιχοποιίας
• Προφίλ και λογότυπο εταιρείας/εκθέτη ή προϊόντος/υπηρεσίας στην ιστοσελίδα της έκθεσης
• Προφίλ και λογότυπο εταιρείας/εκθέτη στον Οδηγό της έκθεσης, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στα περιοδικά
ΙΝBusiness & Gold και θα δοθεί δωρεάν σε όλους της επισκέπτες της Έκθεσης και του Συνεδρίου
• Τοποθέτηση προωθητικού υλικού του εκθέτη στις τσάντες που θα δοθούν στους σύνεδρους
Επιπλέον ενέργειας επικοινωνίας για τους εκθέτες
• Λογότυπο εταιρείας/εκθέτη στη πρόσκληση της 2nd Cyprus Franchise Exhibition
• Λογότυπο εταιρείας/εκθέτη στη πρόσκληση του Cyprus Business Show
• Λογότυπο εταιρείας/εκθέτη ή προϊόντος/υπηρεσίας στα διαφημιστικά φυλλάδια (brochures) που θα
κυκλοφορήσουν για την προβολή και προώθησης της έκθεσης Franchise σε 50.000 αντίτυπα
• Λογότυπο εταιρείας/εκθέτη ή προϊόντος/υπηρεσίας στην ηλεκτρονική καμπάνια (e-mail campaign) που θα
τρέξει για την έκθεση Franchise (η καμπάνια προωθείται σε πέραν των 100.000 ηλεκτρονικών διευθύνσεων)
• Περιγραφή της εταιρείας/εκθέτη στα έγχρωμα διαφημιστικά φυλλάδια (brochures)
• Λογότυπο εταιρείας/εκθέτη ή προϊόντος/υπηρεσίας στις διαφημιστικές καταχωρήσεις (καμπάνια) που θα γίνει
για την έκθεση Franchise
• Αναφορές εκθετών στα social media της IMH
• Διαφημιστική κάλυψη της έκθεσης Franchise σε όλα τα media της IMH

Πώς να γίνετε εκθέτης
Για να λάβετε μέρος ως εκθέτης παρακαλείστε όπως:
• επικοινωνήσετε με τα γραφεία της IMH:
ΙΜΗ | 22505555 | events@imhbusiness.com
Άτομα επικοινωνίας:
Γιώργος Πολυκάρπου | 22505578 | giorgos.polykarpou@imhbusiness.com
Αντρέας Λεοντιάδης | 22505535 | andreas@imhbusiness.com
• πληροφορηθείτε ποια είναι τα διαθέσιμα περίπτερα έτσι ώστε να εξασφαλίσετε αυτό που ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της εταιρείας σας
• υπογράψετε το σχετικό «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» υποβάλετε το συμβόλαιο συμμετοχής μαζί με 50%
προκαταβολή

Διαφημιστική Καταχώρησης – Οδηγός Έκθεσης
Για καλύτερη λειτουργία, αξιοποίηση και προβολή των εκθετών θα κυκλοφορήσει ο οδηγός της έκθεσης, όπου θα
περιέχει γενικές πληροφορίες για την έκθεση, σχεδιαγράμματα χώρου, παρουσιάσεις εκθετών και διαφημίσεις.
Για επιπλέον προβολή οι εκθέτες θα έχουν την ευκαιρία να διαφημιστούν στον οδηγό της έκθεσης.
Για καταχώρηση διαφήμισης μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα πιο κάτω πακέτα:
• Σαλόνι (δισέλιδο)            
€500  + ΦΠΑ
• Πίσω εξώφυλλο                          €400  + ΦΠΑ
• Εσωτερικό μπροστά εξώφυλλο €350  + ΦΠΑ
• Εσωτερικό πίσω εξώφυλλο
€300  + ΦΠΑ
• Εσωτερικές σελίδες
€200  + ΦΠΑ

Διαφημιστική Καμπάνια Έκθεσης & Συνεδρίου*
H συνολική αξία της διαφημιστικής καμπάνιας που θα υλοποιηθεί ειδικά για το 2nd Franchise Exhibition και το
Cyprus Business Show ανέρχεται στις €100.000. Το περιοδικό IN Business, μαζί με άλλα σημαντικά ΜΜΕ,
γίνονται σημεία αναφοράς για την προβολή της εκδήλωσης.
• Ραδιοφωνική και Τηλεοπτική Καμπάνια
• Outdoor (Διαφημιστικές Πίζες)
• Διαφημιστικές καταχωρήσεις στα περιοδικά IN Business, Gold και Accountancy
• Ο οδηγός της έκθεσης και το πρόγραμμα του συνεδρίου θα κυκλοφορήσει ως ένθετο στα περιοδικό IΝ Business
και Gold
• Διαφημιστική καμπάνια στα social media
• Διαφημιστικά banners στο portal του ΙΝ Business – InBusinessNews.com
• Αναφορές στο IN Business Daily Newsletter
• Διαφημιστικά banners στο portal του Gold - GoldNews.com.cy
• Αναφορές στο Gold News Daily Newsletter
• Διαφημιστικά banners στο portal του ΡΕΠΟΡΤΕΡ – www.reporter.com.cy
• Αναφορές στο ΡΕΠΟΡΤΕΡ Daily Newsletter
• Ηλεκτρονική κυκλοφορία της πρόσκλησης (γενική) και προγράμματος σε 100.000 ηλεκτρονικές διευθύνσεις
(ΙΜΗ database)
• Ηλεκτρονική υπενθύμιση της πρόσκλησης και του προγράμματος σε 100.000 ηλεκτρονικές διευθύνσεις (ΙΜΗ
database)
• Ρεπορτάζ και συνεντεύξεις στο περιοδικό IN Business για τους εκθέτες
• Πολυσέλιδο αφιέρωμα με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις στο περιοδικό IN Business για το συνέδριο και την έκθεση
*Τα λογότυπα των χορηγών και των εκθετών θα εμφανίζονται αλφαβητικά στα έντυπα προβολής της εκδήλωσης.

Συνέδριο και Έκθεση για Franchise, Start-Up Εταιρείες, την Καινοτομία κι Επιχειρηματικότητα

Το “Franchise Exhibition” θα διοργανωθεί στο πλαίσιο του Cyprus Business Show 2018, το οποίο κι αναμένεται να
συγκεντρώσει εκατοντάδες συμμετέχοντες με έναν κοινό στόχο: Τη λήψη κατάλληλων συμβουλών, την ενημέρωση
γύρω από δοκιμασμένες και πετυχημένες στρατηγικές, και τη δικτύωση, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να τολμήσουν την
δική τους επιχείρηση.
Η διοργάνωση “Cyprus Business Show 2018” συνδυάζει ένα ασυναγώνιστο Συνέδριο ενημερωτικού
χαρακτήρα κατά την πρώτη ημέρα (8 Ιουνίου) με μια άρτια Έκθεση και τις δύο ημέρες (8 και 9 Ιουνίου).
Η Έκθεση είναι χωρισμένη στις εξής θεματολογίες και «γωνιές»:
• Έκθεση Franchise: Στο “Franchise Alley” οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν εξαιρετικές ευκαιρίες για franchise
συνεργασίες από όλο τον κόσμο
• Έκθεση ICT & Καινοτομίας: Στο “Innovation Junction”, πετυχημένες νεοσύστατες εταιρείες και καινοτόμες
επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Στην “Consulting Corner”, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να
συνομιλήσουν κατ’ιδίαν με ομάδες εμπειρογνωμόνων, για επιχειρηματικά ή νομικά ζητήματα, και να
εκμεταλλευτούν τις (δωρεάν) συμβουλές τους.
• Έκθεση Χρηματοδότησης: Στο “Funding Corner”, οι επισκέπτες θα πληροφορηθούν για όλες τις ευκαιρίες
χρηματοδότησης που μπορούν να λάβουν, μέσω τραπεζών ή χορηγών (από ευρωπαϊκά προγράμματα και
διαρθρωτικά ταμεία). Κι ακόμα, θα γνωρίσουν από κοντά επενδυτές έτοιμους να αναλάβουν το επόμενο μεγάλο
τους επιχειρηματικό εγχείρημα.
Το Συνέδριο ξεκινά την Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018 με καλεσμένους Keynote speakers από Κύπρο αλλά και από
το εξωτερικό, οι οποίοι θα μοιραστούν με τους συμμετέχοντες δοκιμασμένες τεχνικές και παραδείγματα, που θα
τους επιτρέψουν να χτίσουν κι εξελίξουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα, με επιτυχία και διάρκεια.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα έχουν ευκαιρία να δικτυωθούν με επαγγελματίες και συνεργάτες που
δραστηριοποιούνται σε συναφείς, με τον δικό τους, κλάδο. Η πολύ φιλόδοξη και καλά συντονισμένη διοργάνωση
που κινείται και καλύπτει διάφορους σύγχρονους επιχειρηματικούς κλάδους, στοχεύει να εξυπηρετήσει ως μια
πλατφόρμα, η οποία θα καλλιεργήσει, αναδείξει κι αναπτύξει τοπικά επιχειρηματικά ταλέντα, ιδέες κι εγχειρήματα.
Οι συμμετέχοντες, θα κερδίσουν εμπειρία, γνωριμίες, γνώσεις και τη σιγουριά που απαιτείται για να ξεκινήσουν τη
δική τους επιχείρηση.
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Παρασκευή 8 & Σάββατο 9 Ιουνίου 2018 | Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία | Λευκωσία

Συμβόλαιο Συμμετοχής
Οι αιτήσεις να συπληρώνονται και να αποστέλλονται στο 22679820

1. Στοιχεία Εταιρείας
Επωνυµία:
∆ιεύθυνση:

Τ.κ./περιοχή:

Τηλέφωνα:

Φαξ:

Ε-mail:

Ιστοσελίδα:
Υπεύθυνος Συµµετοχής
Ονοµατεπώνυµο:

Τίτλος:
Φαξ :

Κινητό:

E-mail:

2. Ζητούµενος Χώρος
Αριθµός περιπτέρου:
Κόστος Συµµετοχής µε τυποποιηµένο περίπτερο: €
3. Οικονοµικοί Όροι

4. Τρόπος Πληρωµής

Η εταιρεία

• 50% του συνολικού ποσού µε την υπογραφή του
Εντύπου συµµετοχής
• 50% του συνολικού ποσού µέχρι 18/5/2018

επιθυµεί να συµµετάσχει στην 2nd Cyprus Franhise Exhibition,
που θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Ιουνίου 2018.

ΚΟΣΤΟΣ

€

Φ.Π.Α

€

ΣΥΝΟΛΟ

€

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 50%

€

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 18/5/2018

€

Για την IMH

Όλες οι πληρωµές θα γίνουν µε έκδοση επιταγής σε διαταγή
της ΙΜΗ C.S.C. Ltd ή µε κατάθεση στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ στο λογαριασµό µε αριθµό 115-01-188831-01
µε την ένδειξη CYPRUS FRANCHISE και άµεση
κοινοποίηση του καταθετηρίου στο fax: +357-22679820.

ΣΗΜ. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει
να αποστέλλονται στην ΙΜΗ,
τηλ: +357-22505555, φαξ: +357-22679820,
e-mail: events@imhbusiness.com
Η υπογραφή του παρόντος εντύπου συµµετοχής
συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή κανονισµών της
έκθεσης.

Για τον Εκθέτη
Υπογραφή Υπεύθυνου

Υπογραφή Υπεύθυνου

Για πληροφορίες και εγγραφές: IMH, Αιγάλεω 5, 2057, Στρόβολος, Τ.Κ. 21185, 1503, Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ. + 357 22 505555, Φαξ. +357 22 679820, email: events@imhbusiness.com, website: www.imhbusiness.com.

