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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

(Sales Calls) ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 
ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 
1. Στόχος 

 

 Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου ειδικού προϊόντος του συνεδριακού τουρισμού 
και ταξιδίων κινήτρων μέσα από κατ’ ιδίαν συναντήσεις των επαγγελματιών στον συνεδριακό 
τουρισμό της Κύπρου με δυνητικούς αγοραστές στο εξωτερικό. 

 
 

2. Δικαιούχοι 
 

 Οι αδειούχοι ταξιδιωτικοί πράκτορες που εξειδικεύονται στο συνεδριακό τουρισμό που 
πληρούν τα ποιοτικά επαγγελματικά κριτήρια του Cyprus Convention Bureau 
 

 Ξενοδοχεία με συνεδριακές εγκαταστάσεις που πληρούν τα ποιοτικά επαγγελματικά κριτήρια 
του Cyprus Convention Bureau  
 
 

3. Ποσό Επιχορήγησης 
 

 Για κάθε ταξίδι: 80% με ανώτατο συνολικό ποσό επιχορήγησης τα € 1000 έναντι πραγματικών 
εξόδων. 

 
 

4. Επιλέξιμες Δαπάνες 
 

 Αεροπορικό εισιτήριο (από και προς Κύπρο) για ένα άτομο σε οικονομική θέση. 
 

 Διαμονή σε ξενοδοχείο για ένα άτομο για τρία βράδια.  
 

 Ο ΚΟΤ θα επιχορηγεί ποσοστό 80% για κόστος διανυκτέρευσης μέχρι 150 ευρώ το βράδυ. 
 
 

5. Προϋποθέσεις και Κριτήρια 
 

 Ο αιτητής οφείλει να υποβάλει το αίτημά του τουλάχιστον ένα μήνα πριν την πραγματοποίηση 
των sales calls στο εξωτερικό. 

 

 Η έγκριση της παροχής επιχορήγησης από τον Οργανισμό θα πρέπει να εξασφαλίζεται πριν 
τη διεκπεραίωση των συναντήσεων πωλήσεων (sales calls) στο εξωτερικό. 

 

 Ο κατώτατος αριθμός των συναντήσεων πωλήσεων (sales calls) που θα πραγματοποιηθούν 
στο εξωτερικό πρέπει να είναι τουλάχιστο οκτώ (8) συναντήσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

 

 Στην περίπτωση πραγματοποίησης promotional dinner οι προσκεκλημένοι πρέπει να 
εκπροσωπούν τουλάχιστο 12 οργανισμούς.  
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 Για τους σκοπούς του υπό αναφορά Προγράμματος συναντήσεις (sales calls) θεωρούνται 
αυτές για τις οποίες έχουν σταλεί προσκλήσεις από τον αιτητή, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές 
και διευθετήθηκε συνάντηση. 

 

 Ο κάθε αιτητής δικαιούται να επιχορηγηθεί το μέγιστο μέχρι τρία (3) ταξίδια ανά ημερολογικά 
έτος. 

 
 

*Σημειώνετε ότι το εν λόγω πρόγραμμα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων. 

 


