
 

   
 

 

17 Ιουνίου 2015  
 

Διεθνής Εκδήλωση Μεσιτείας “gamesmatch@gamescom 2015” 
5 - 7 Αυγούστου 2015, Κολωνία, Γερμανία 

 
Στα πλαίσια της Διεθνούς Εκδήλωσης «The gamescom fair» που θα γίνει στην 
Κολωνία της Γερμανίας, το Enterprise Europe Network (ΕΕΝ) διοργανώνει στις 5 – 7 
Αυγούστου 2015 εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B meetings).  
 
Το «gamesmatch@gamescom 2015» είναι μια εκδήλωση μεσιτείας, η οποία 
επικεντρώνεται στην επιτάχυνση επαγγελματικών συναντήσεων των επιχειρήσεων 
στην διεθνή εκδήλωση «The gamescom fair». Στην εκδήλωση μεσιτείας οι 
επιχειρήσεις θα παρουσιάσουν τα καινούρια προϊόντα και τις θέσεις τους σε διεθνές 
επίπεδο, με σκοπό την εξεύρεση μελλοντικών σχεδίων και μακροπρόθεσμων 
συνεργασιών.  
 
Η εκδήλωση «gamesmatch@gamescom 2015» δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα 
να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και να αναβαθμίσουν τις τεχνολογικές 
τους βάσεις, το μάρκετινγκ και άλλα συναφή θέματα. Επίσης, σκοπός της εκδήλωσης 
είναι η ανάπτυξη του επαγγελματικού δικτύου των επιχειρήσεων και η συμμετοχή 
τους σε καινοτόμες τάσεις και έργα. 
  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν σε προκαθορισμένες 

επιχειρηματικές συναντήσεις με ξένες εταιρείες από την ΕΕ αλλά και εκτός ΕΕ με 

σκοπό την εξεύρεση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συνεργασιών.  

Η εκδήλωση ενδιαφέρει:  
 

 Προγραμματιστές παιχνιδιών 

 Σχεδιασμός, γραφικά, κινούμενα σχέδια και άλλες εκδοτικές 

δραστηριότητες 

 Επενδυτές 

 Εταιρείες παροχής υπηρεσιών ψυχαγωγίας  

 Γενικές επιχειρηματικές υπηρεσίες υποστήριξης (εκκολαπτήρια, 

επιχειρηματικά και τεχνολογικά πάρκα) 

Διαδικασία συμμετοχής 

1. Εγγραφή και υποβολή επιχειρηματικών προφίλ το αργότερο μέχρι τις 27 

Ιουλίου 2015 στην ακόλουθη διεύθυνση: 

https://www.b2match.eu/gamesmatch2015  

2. Έλεγχος και έγκριση των προφίλ από το ΚΕΒΕ ως μέλος του Δικτύου 

Enterprise Europe Network και ανάρτηση τους στον κατάλογο των 

συμμετεχόντων επιχειρήσεων.  

https://www.b2match.eu/gamesmatch2015


 

   
 

3. Δημοσίευση των προφίλ στην ιστοσελίδα B2Match πριν, κατά τη διάρκεια και 

μετά την εκδήλωση.  

4. Επιλογή πιθανών συνεργατών και αποστολή αιτημάτων για 20-λεπτες 
συναντήσεις από τις 1 Ιουνίου – 27 Ιουλίου. Πιθανότητα παραλαβής 

πρόσκλησης από άλλες εταιρείες για συνάντηση.  
5. Παραλαβή προγράμματος συναντήσεων ξεχωριστά για κάθε συμμετέχουσα 

εταιρεία λίγες μέρες πριν από την εκδήλωση.  

 
Κόστος συμμετοχής στην εκδήλωση Β2Β: Δωρεάν 

Γλώσσα Επικοινωνίας: Αγγλική 

Χώρος Διεξαγωγής:  Köln, Booth of Medienland NRW, Hall 3.2 / Booth B030/C031, 

Κολωνία, Γερμανία 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

 

 

 

 

 

 

 

Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 

Ανώτερη Λειτουργός 

Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38, 1066, Λευκωσία, 
Κύπρος 

Τηλ: 22889752 

E-mail: stalo@ccci.org.cy  
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