17 Σεπτεμβρίου 2015
Διεθνής Εκδήλωση Μεσιτείας “ANUGA Matchmaking 2015”
Σεμινάρια και Επιχειρηματικές Συναντήσεις
13-14 Οκτωβρίου 2015, Κολωνία, Γερμανία
Στα πλαίσια της Διεθνούς Εκδήλωσης «ANUGA Fair» που θα γίνει στην Κολωνία της
Γερμανίας, το Enterprise Europe Network (ΕΕΝ) διοργανώνει στις 13 – 14
Οκτωβρίου 2015 εκδήλωση μεσιτείας (B2B meetings) στο περίπτερο του
Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Τροφίμων και Γεωργίας, στη Διεθνή
Εκδήλωση «ANUGA», Κολωνία.
Η Εκδήλωση «ANUGA» αποτελεί τη σπουδαιότερη διεθνή έκθεση τροφίμων και
ποτών. Με 6.800 εκθέτες από περίπου 100 χώρες καθώς και με πάνω από 155.000
επισκέπτες από περίπου 190 χώρες, που αναμένονται να βρεθούν στους χώρους
της έκθεσης, η ANUGA αποτελεί μια σημαντική εκδήλωση παγκοσμίως στο χώρο του
κλάδου τροφίμων και ποτών.
Μεταξύ των διοργανωτών της Διεθνούς Εκδήλωσης «ANUGA» είναι το Πανεπιστήμιο
Εφαρμοσμένων Επιστημών Osnabrück και η ZENIT GmbH, μέλη του
δικτύου Enterprise Europe Network, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Η εκδήλωση μεσιτείας «ANUGA Matchmaking 2015» απευθύνεται σε βιομηχανίες
καθώς και εισαγωγείς/ αντιπροσώπους τροφίμων και ποτών οι οποίοι
ενδιαφέρονται για την εξεύρεση νέων επιχειρηματικών και τεχνολογικών
ευκαιριών/συνεργασιών.
Ως εκ τούτου, μέσω της πλατφόρμας για την ανταλλαγή καινοτόμων τεχνολογιών
«ANUGA Matchmaking Event 2015», όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία
να:
 προσεγγίσουν νέους πελάτες/ προμηθευτές
 εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα
 διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους
Διαδικασία συμμετοχής
1. Εγγραφή και υποβολή επιχειρηματικών προφίλ το αργότερο μέχρι τις 27
Σεπτεμβρίου 2015 στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://www.b2match.eu/anuga2015
2. Έλεγχος και έγκριση των προφίλ από το ΚΕΒΕ ως μέλος του Δικτύου ΕΕΝ
και ως γραφείου υποστήριξης για την συμμετοχή των Κυπριακών
επιχειρήσεων στην εν λόγω εκδήλωση.
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 15 Αυγούστου – 5 Οκτωβρίου 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:
Γλώσσα Επικοινωνίας:
Χώρος Διεξαγωγής:
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