11 Απριλίου, 2014

Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων
B2B Networking Event
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, το Δίκτυο Enterprise Europe Network διοργανώνει στις 21 Μαΐου 2014 Διεθνή
εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (b2b meetings), στα πλαίσια της Διεθνούς Αγροτικής Έκθεσης που θα
πραγματοποιηθεί στην πόλη Novi Sad της Σερβίας στις 20 – 26 Μαΐου 2014.

Βασικοί θεματικοί τομείς
Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:
o

Παραγωγούς και Εμπόρους Τροφίμων και ποτών

o

Χημικών προϊόντων για την Γεωργία

o

Συσκευασία

o

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

o

Επεξεργασίας και εξοπλισμός θερμοκηπίου

o

Εφαρμοσμένη Έρευνα

Γιατί να συμμετέχω;
Η εκδήλωση αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για:


Επιχειρήσεις από την Κύπρο που ενδιαφέρονται για επαφές με δυνητικούς συνεργάτες (νέους
πελάτες/προμηθευτές και νέες τεχνολογίες) στην Σερβία αλλά και στο εξωτερικό,



Επιχειρήσεις από την Κύπρο που ενδιαφέρονται για την αγορά, τις επιχειρηματικές και επενδυτικές
ευκαιρίες στην Σερβία



Να δημιουργηθούν νέες συνεργασίες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο των ανοικτών
προσκλήσεων του προγράμματος Ορίζοντας 2020 σε σχέση με την Τεχνολογία Τροφίμων και γενικότερα με
την Γεωργία.

Διαδικασία συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο έως τις 11 Μαΐου 2014, υποβάλλοντας
το προφίλ τους, μέσω της ιστοσελίδας http://agrob2b-nsfair.talkb2b.net/
Το προφίλ σας θα ελεγχθεί και θα επικυρωθεί από το ΚΕΒΕ ως μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network και θα
αναρτηθεί στον κατάλογο των επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος και ο οποίος θα ενημερώνεται συνεχώς.
Από τις 11 – 18 Μαΐου 2014, θα έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε από τον κατάλογο των επιχειρήσεων που θα
λάβουν μέρος, πιθανούς συνεργάτες και να τους στείλετε αίτημα για συνάντηση ή και το αντίστροφο δηλαδή να
λάβετε μήνυμα για συνάντηση.
Ακολούθως θα σας σταλεί το προσωπικό πρόγραμμα των συναντήσεών σας.

Η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες το μόνο που χρειάζεται είναι να αποκτήσουν το
εισιτήριο εισόδου για τον εκθεσιακό χώρο (5 ευρώ). Τα έξοδα συμμετοχής (αεροπορικό εισιτήριο και διαμονή)
καλύπτονται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
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