
    
 
 

 
Λευκωσία, 17 Μαϊου 2018 

 
 

ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΘΕΜΑ: Ημερίδα για τις Βέλτιστες Πρακτικές, Πέμπτη 24 Μαϊου 2018, 5:00 – 7:00 

μ.μ. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Ο όρος «καλές πρακτικές» ή «βέλτιστες πρακτικές» χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει 
μια δοκιμασμένη δράση ή διαδικασία που έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητα της στην 
πράξη.  Κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν μια πρακτική βέλτιστη είναι η 
αποτελεσματικότητα, η καινοτομία, η βιωσιμότητα και άλλα. 
 
Με σκοπό την προώθηση της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών στις Κυπριακές 
επιχειρήσεις το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και την Ελληνική 
Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων διοργανώνουν ημερίδα στην οποία θα δοθεί η 
δυνατότητα σε όσους την παρακολουθήσουν να ακούσουν για τις βέλτιστες πρακτικές που 
εφαρμόζονται ήδη σε Κυπριακές επιχειρήσεις και οργανισμούς. 
 
Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24 Μαϊου 2018 και ώρα 5:00 μ.μ. – 7:00 μ.μ στο 
Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft στο οποίο στεγάζεται στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου στη Λευκωσία. 
 
Η πρόσκληση είναι ανοικτή για όλες τις Κυπριακές επιχειρήσεις και η συμμετοχή είναι 
δωρεάν.  Συνημμένα θα βρείτε την επίσημη πρόσκληση στην οποία έχουν τοποθετηθεί τα 
λογότυπα των επιχειρήσεων που έχουν επιλεχθεί για να παρουσιάσουν τις καλές 
πρακτικές τους. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
/ΜΚ. 
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I N V I TAT I O N

European University Cyprus  
in cooperation with the  

Hellenic Management Association and the 
Cyprus Chamber of Commerce  

and Industry, invite you to the Forum:

“Best Practices”
H Thursday, 24th of May 2018

H 17:00 -19:00 

H  Microsoft Innovation Centre,  
European University Cyprus

The Best Practices Forum is a unique event 
where leaders share their collaborative  
and innovative practices to enhance  
business competiveness and excellence.  
The event fosters creative thinking and  
provides a forum for showcasing those  
best practices being implemented across  
their organisations.  
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