
 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 Μαρτίου 2017 

Εκδηλώσεις Μεσιτείας στον τομέα των τροφίμων και ποτών:  
Tour d’ Europe Palermo (7 Απριλίου 2017) 
Tour d’ Europe Stockholm (31 Μαΐου 2017)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» (ΕΕΝ) θα 

διοργανώσει  δύο Εκδηλώσεις Μεσιτείας (Brokerage Events) στον τομέα τροφίμων και ποτών  

Στόχος των Εκδηλώσεων Μεσιτείας είναι:  

 η εύρεση πιθανών επιχειρηματικών εταίρων  

 η αναζήτηση νέων αγορών, προϊόντων (συμπ. πρώτων υλών) και υπηρεσιών 

 η ενημέρωση για νέες τεχνολογίες, καινοτόμες λύσεις και τάσεις της αγοράς 

«Tour d’ Europe Palermo» 
Η Εκδήλωση Μεσιτείας «Tour d’ Europe Palermo» θα διεξαχθεί στις 7 Απριλίου 2017 στο 
Παλέρμο (Σικελία) της Ιταλίας στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης  «IV Edition of Tour d’Europe –
 Palermo». 
Απευθύνεται σε: παραγωγούς, αντιπροσώπους, αγοραστές και διανομείς τροφίμων και ποτών. 

Η Εκδήλωση Μεσιτείας διοργανώνεται από τον Οργανισμό Στήριξης της Βιομηχανίας της 
Σικελίας «Sicindustria» σε συνεργασία με την Τομεακή Ομάδα «Τρόφιμα και βιομηχανία 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων» (Sector Group Agrofood) του Δικτύου «Enterprise Europe 
Network».  

Θα είναι η 4η φορά που πραγματοποιείται η Διεθνής Έκθεση «Tour d'Europe», η οποία αποτελεί 

μια μεγάλη ευκαιρία για τους Ευρωπαίους και διεθνείς παραγωγούς τροφίμων και ποτών να 

έρθουν σε επαφή με Ιταλούς αγοραστές (αντιπρόσωποι, διανομείς, εκπρόσωποι HORECA, κ.α.)  

μέσω προκαθορισμένων επιχειρηματικών συναντήσεων.  

Πληροφοριακά, η Διεθνής Έκθεση «Tour d'Europe» αποδείχθηκε από την αρχή πολύ επιτυχημένη, 

καθώς παραγωγοί τροφίμων και ποτών από όλη την Ευρώπη είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν 

με αγοραστές από τη Σκωτία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Βόρεια Ευρώπη, και να προβάλουν τα 

προϊόντα τους. 



Εγγραφή και υποβολή επιχειρηματικών προφίλ το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 στην 
ακόλουθη διεύθυνση: https://www.b2match.eu/tour-d-europe-palermo2017
Επιλογή πιθανών συνεργατών και αποστολή αιτημάτων για ολιγόλεπτες επιχειρηματικές 
συναντήσεις ως τις 4 Απριλίου 2017.  
 
«Tour d'Europe Stockholm 2017» 
Η Εκδήλωση Μεσιτείας «Tour d’ Europe Stockholm 2017» θα διεξαχθεί στις 31 Μαΐου 2017 στη 
Στοκχόλμη της Σουηδίας στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης «Tour d’ Europe».  
 
Απευθύνεται σε: παραγωγούς, αντιπροσώπους, αγοραστές και διανομείς τροφίμων και ποτών. 

Η Διεθνής Έκθεση «Tour d'Europe Stockholm 2017» είναι μια μεγάλη ευκαιρία για Ευρωπαίους και 

διεθνείς παραγωγούς τροφίμων και ποτών να έρθουν σε επαφή με Σουηδούς αγοραστές μέσω 

επιχειρηματικών συναντήσεων.   

Η Εκδήλωση Μεσιτείας διοργανώνεται από τον  το Δίκτυο EEN με στόχο τη σύνδεση αγοραστών 

και παραγωγών στον τομέα των τροφίμων και ποτών. Παραγωγοί από όλη την Ευρώπη θα έχουν 

την ευκαιρία να μεταβούν στη Στοκχόλμη για να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους κατά τη διάρκεια 

προκαθορισμένων επιχειρηματικών συναντήσεων με πιθανούς συνεργάτες από το εξωτερικό. 

Η Διεθνής Έκθεση «Tour d’ Europe» έχει αποδειχθεί πολύ επιτυχημένη, σύμφωνα με τις 
προηγούμενες φορές που έχει οργανωθεί στην Ολλανδία, τη Σκωτία και τη Στοκχόλμη, 
επιτυγχάνοντας πολλές διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες.  
Στις 31 Μαΐου 2017, η Έκθεση «Tour d'Europe» θα διοργανωθεί στη Στοκχόλμη για δεύτερη φορά.  
 
Εγγραφή και υποβολή επιχειρηματικών προφίλ το αργότερο μέχρι τις 3 Μαΐου 2017 στην 
ακόλουθη διεύθυνση: https://www.b2match.eu/tour-d-europe-stockholm2017  
Επιλογή πιθανών συνεργατών και αποστολή αιτημάτων για ολιγόλεπτες επιχειρηματικές 
συναντήσεις από τις 15 Μαρτίου – 17 Μαΐου 2017.  
 

Διαδικασία συμμετοχής στις εκδηλώσεις μεσιτείας 

 Εγγραφή και υποβολή επιχειρηματικών προφίλ στις σχετικές προαναφερθείσες ιστοσελίδες 

 Έλεγχος και έγκριση των προφίλ από το ΚΕΒΕ ως Τοπικό Γραφείο Υποστήριξης Enterprise 

Europe Network.  

 Δημοσίευση των προφίλ στον κατάλογο των συμμετεχόντων επιχειρήσεων στην ιστοσελίδα 

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση.  

 Επιλογή πιθανών συνεργατών και αποστολή αιτημάτων για ολιγόλεπτες συναντήσεις 
(συνήθως 20 λεπτά). Η προθεσμία υποβολής αιτημάτων για κάθε Εκδήλωση Μεσιτείας 
αναγράφεται στη σχετική ιστοσελίδα. 

 Πιθανότητα παραλαβής πρόσκλησης από άλλες εταιρείες για συνάντηση.  

 Παραλαβή προγράμματος συναντήσεων ξεχωριστά για κάθε συμμετέχουσα εταιρεία λίγες 
μέρες πριν από την εκδήλωση. 

 

https://www.b2match.eu/tour-d-europe-palermo2017
https://www.b2match.eu/tour-d-europe-stockholm2017
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