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Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στην Ελλάδα
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11 Μαΐου 2017 | Ιωάννινα
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο του 2ου EUSAIR FORUM (EU Strategy for the
Adriatic and Ionian Region), που θα γίνει στις 11 Μαΐου 2017, στα Ιωάννινα, θα πραγματοποιηθεί
εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων από το Δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas.
Αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με
δυνητικούς συνεργάτες στο εξωτερικό (νέους πελάτες/προμηθευτές, νέες τεχνολογίες) και κυρίως
από τις χώρες της Αδριατικής και του Ιονίου (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ιταλία,
Μαυροβούνιο, Σερβία, Σλοβενία) να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να
βρουν τους κατάλληλους εταίρους για διεθνείς συνεργασίες.
Επίσης, οι συμμετέχοντες στις επιχειρηματικές συναντήσεις θα έχουν την ευκαιρία να
συναντηθούν με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, το δίκτυο των Επιχειρηματικών Αγγέλων, των Υπουργείων και άλλων οργανισμών.
Βασικοί θεματικοί τομείς







Θαλάσσιες τεχνολογίες
Υδατοκαλλιέργειες
Τρόφιμα και ποτά
Θαλάσσιες μεταφορές και υπηρεσίες
Θαλάσσιο περιβάλλον
Τουρισμός
(συμπερ. Δράσεων που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Μεταφορές,
Ενέργεια, Υγεία)

Ποιος μπορεί να συμμετέχει;





Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς
Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα
Επιμελητήρια
Clusters



Άλλοι οργανισμοί και ενδιαφερόμενοι από την περιοχή Ιονίου και Αδριατικής

Διαδικασία συμμετοχής








Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής
(https://www.b2match.eu/eusair2017/sign_up) και να υποβάλουν το προφίλ τους (ζήτηση
ή προσφορά επιχειρηματικών προτάσεων, τεχνολογικών προϊόντων ή συμμετοχής σε
ερευνητικά προγράμματα).
Τα προφίλ δημοσιεύονται σε ηλεκτρονικό κατάλογο και αποτελούν τη βάση για τη
διοργάνωση διμερών συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες.
Αναζητήστε τα δημοσιευμένα προφίλ τους συνεργάτες που ταιριάζουν στις ανάγκες σας και
ζητήστε τους να τους συναντήσετε κατά τις ημέρες του brokerage event στον
προκαθορισμένο χώρο.
Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη
διοργάνωση.
Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν από τις 9:30 ως τις 13:30 την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017.

Σημαντικές ημερομηνίες





Εγγραφή και υποβολή προφίλ: ως τις 5 Μαΐου 2017
Αιτήσεις για συναντήσεις: 26 Απριλίου έως 5 Μαΐου 2017
Αποστολή προκαταρκτικού προσωπικού προγράμματος: 10 Μαΐου 2017
Ημέρα διεξαγωγής εκδήλωσης επιχειρηματικών συναντήσεων: 11 Μαΐου 2017

Κόστος συμμετοχής



Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.
Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Λοιπές πληροφορίες
Κατά την εγγραφή σας, επιλέξτε το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο ως τοπικό
Γραφείο Υποστήριξης (Support Office), ώστε να σας υποστηρίξουμε σε όλη τη διαδικασία της
επιλογής συναντήσεων και αναζήτησης των καταλληλότερων συνεργατών.
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