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Στα πλαίσια της μεγαλύτερης διεθνούς έκθεσης τροφίμων «Riga Food» που θα 
διοργανωθεί στη Λετονία στις 2-5 Σεπτεμβρίου 2015, το Τεχνολογικό Κέντρο της 
Λετονίας σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, μέλη του Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), 
διοργανώνουν στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 τη Εκδήλωση Μεσιτείας (B2B meetings) «Riga 
Food Brokerage Event 2015». 
 
Στην περσινή Διεθνή έκθεση «Riga Food 2014» έλαβαν μέρος ως εκθέτες πέραν των 664 
επιχειρήσεων (βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, εταιρείες τροφοδοσίας, ξενοδοχεία και 
καταστήματα εξοπλισμού και υπηρεσιών) από 35 χώρες και 12 εθνικά περίπτερα. 
Επιπλέον, καταγράφηκαν πέραν των 37.500 επισκεπτών από 40 χώρες.  
 
Η εκδήλωση μεσιτείας παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να βρουν νέους 
συνεργάτες στον τομέα των τροφίμων, να ενημερωθούν για τις τελευταίες ευρωπαϊκές 
καινοτομίες στην τεχνολογία τροφίμων και να λάβουν ερευνητική και αναπτυξιακή 
υποστήριξη. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν στην εκδήλωση μεσιτείας, 
καταχωρώντας το επιχειρηματικό τους προφίλ στην ιστοσελίδα 
https://www.b2match.eu/rigafood2015 και επιλέγοντας το ΚΕΒΕ ως το τοπικό κέντρο 
εξυπηρέτησης. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος των εξόδων από τη συμμετοχή σας στην  εκδήλωση 
μεσιτείας μπορεί να καλυφθεί από το Σχέδιο του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας 
«Συμμετοχή σε Εκδήλωση Δικτύωσης» νοουμένου ότι ο σκοπός της συμμετοχής 
σας είναι ένας από τους ακόλουθους: 
 

- ανάπτυξη δικτύωσης και δημιουργίας καναλιών μεταφοράς γνώσης και 
τεχνολογίας,  

- ανάπτυξη συνεργασίας για   συμμετοχή σε διεθνή  προγράμματα,  
- ενίσχυση των ευκαιριών αξιοποίησης των αποτελεσμάτων Έρευνας, 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας που παράγονται στην Κύπρο και  
- προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού σε θέματα 

τεχνολογίας και καινοτομίας 
 
Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 15 μέρες 
πριν από την προγραμματιζόμενη Εκδήλωση.  
 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα 
http://www.research.org.cy/EL/news/3792.html και για τυχόν απορίες παρακαλώ όπως 
επικοινωνείτε με τον κ. Σταύρο Καμπανέλλα, Λειτουργό του ΙΠΕ, τηλ. 22205056, 
skambanellas@research.org.cy  
 
 
 

https://www.b2match.eu/rigafood2015
https://www.b2match.eu/rigafood2015
https://www.b2match.eu/rigafood2015
http://www.research.org.cy/EL/news/3792.html
mailto:skambanellas@research.org.cy


 

   
 

Να αναφέρουμε επίσης ότι η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στους ακόλουθους τομείς:  

 Τεχνολογία ποτών 

 Συμπληρώματα διατροφής/ 
υλικά / βιολογικά τρόφιμα 

 Συσκευασία τροφίμων  

 Επεξεργασία τροφίμων 

 Τεχνολογία Τροφίμων 

 Μέθοδοι Ανίχνευσης και 
Ανάλυσης 

 Μικροβιολογία/ Τοξικολογία/ 
Ποιοτικός έλεγχος τροφίμων 

 Κρασί και οινοπνευματώδη 
ποτά 

 Υγιεινά τρόφιμα 

 Αναψυκτικά και μονάδες 
εμφιάλωσης 

 Εξοπλισμός και συστήματα 
ελέγχου τεχνολογικής 
διαδικασίας 

 Γεωργία, δασοκομία, αλιεία, 
κτηνοτροφία και συναφή 
προϊόντα 

  
Την εκδήλωση μεσιτείας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν: 

 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (που προσφέρουν ή ζητούν νέα 
προϊόντα και τεχνολογίες τροφίμων) 

  Ερευνητές και προγραμματιστές καινοτόμων τεχνολογιών τροφίμων 
 
Διαδικασία συμμετοχής 

1. Εγγραφή και υποβολή επιχειρηματικών προφίλ το αργότερο μέχρι τις 30 
Αυγούστου 2015 στην ακόλουθη διεύθυνση: 
https://www.b2match.eu/rigafood2015  

2. Έλεγχος και έγκριση των προφίλ από το ΚΕΒΕ ως μέλος του Δικτύου 
Enterprise Europe Network και ανάρτηση τους στον κατάλογο των 
συμμετεχόντων επιχειρήσεων.  

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

4. Επιλογή πιθανών συνεργατών και αποστολή αιτημάτων για 30-λεπτες 
συναντήσεις από τις 4 Δεκεμβρίου 2014 – 1 Σεπτεμβρίου 2015. 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:     International Exhibition Company BT1, Ρίγα, Λετονία 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
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