∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ USB BANK
Η USB BANK στηρίζει και προωθεί την ανάπτυξη συνεργασιών του Λιβάνου µε την Κύπρο
Μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής της για προώθηση επιχειρηµατικών και οικονοµικών συνεργασιών
µεταξύ Κύπρου και Λιβάνου, η USB Bank χορήγησε και συµµετείχε στο “Επιχειρηµατικό Φόρουµ
Κύπρου- Λιβάνου”, το οποίο πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία από τις 19-21 Φεβρουαρίου στη
Λεµεσό, µε στόχο την ανάπτυξη και ενδυνάµωση συνεργασιών του Λιβάνου µε την Κύπρο καθώς και
ενηµέρωσής για τις ευκαιρίες επενδύσεων που υπάρχουν σε διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. H
διοργάνωση του Φόρουµ έγινε από το Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο (ΚΕΒΕ) και
τον Κύπρο-Λιβανέζικο Σύνδεσµο, σε συνεργασία µε το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
Λιβάνου.
Μεγάλος αριθµός διακεκριµένων Λιβάνιων επιχειρηµατιών και επαγγελµατιών που δραστηριοποιούνται
στο Λίβανο παρευρέθηκαν στο Φόρουµ,

αποδεικνύοντας το συνεχές τους ενδιαφέρον στο

επιχειρηµατικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες επενδύσεων στην Κύπρο µιας και η Κύπρος είναι η πιο
κοντινή Ευρωπαϊκή χώρα του Λιβάνου προσφέροντας ιδανικές συνθήκες και ένα σταθερό και ασφαλές
περιβάλλον για τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες αλλά και για τις οικογένειές τους. Μεγάλο
ενδιαφέρον έδειξε και η κυπριακή επιχειρηµατική κοινότητα. Το Φόρουµ προσφώνησαν µεταξύ άλλων
και ο Υπουργός Ενέργειας, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, κ.Γιώργος Λακκοτρύπης και ο Πρόεδρος του
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου του Λιβάνου κ. Mohamad Choukair.
Κατά τη διάρκεια του Φόρουµ, αναπτύχθηκαν τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει

η Κύπρος ως

περιφερειακό κέντρο επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου, προσφέροντας έτσι ιδανικές συνθήκες για επαγγελµατικές επενδύσεις των ενδιαφερόµενων
Λιβανέζικων Επιχειρήσεων. Μεγάλη έµφαση δόθηκε στις προοπτικές που υπάρχουν για περαιτέρω
συνεργασία στους τοµείς του εµπορίου, των υπηρεσιών, στον τοµέα των ακινήτων, της ενέργειας και
του τουρισµού. Επίσης, Κύπριοι και Λιβάνιοι επιχειρηµατίες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, µε στόχο την προσέλκυση νέων πελατών και επενδυτών.
Τη USB Bank, εκπροσώπησαν διευθυντικά στελέχη και παρευρέθηκαν επίσης ανώτατα στελέχη του
∆ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικού Οµίλου BLC Bank-FRANSABANK Group, του οποίου η USB Bank είναι
µέλος από το 2011.

