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Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στην TUTTOFOOD 

διεθνής έκθεση τροφίμων & ποτών   

9-10 Μαΐου 2017 | Μιλάνο  

 
H διεθνής έκθεση τροφίμων Tuttofood  πραγματοποιείται στις 8-11 Μαΐου 2017 στο Μιλάνο της 
Ιταλίας. 
 
Το Δίκτυο Enterprise Europe Network θέλοντας να βοηθήσει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών 
συνεργασίων, θα πραγματοποιήσει στις 9-10 Μαΐου 2017, στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης 
Tuttofood, εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων.  
http://www.tuttofood.it/en/content/een-brokerage-event  
 
Η εκδήλωση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις (εισαγωγείς/ διανομείς/ 
αντιπροσώπους) που ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με νέους προμηθευτές αλλά και για τις 
επιχειρήσεις (παραγωγούς/βιομήχανους) που θέλουν να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και να 
βρουν τους κατάλληλους εταίρους για διεθνείς συνεργασίες.    
 
Κυριότερες Κατηγορίες Προϊόντων 

 

Ζυμαρικά 
Είδη Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής 
Γαλακτοκομικά 
Κρέας 
Θαλασσινά 
Είδη υπεραγοράς 

Έλαια 
Εκλεκτά Τρόφιμα 
Κατεψυγμένα 
Χορτοφαγικά & Οργανικά/Βιολογικά 
Ποτά 
 

 
Διαδικασία συμμετοχής 

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής 
( ) και να υποβάλουν το προφίλ τους (ζήτηση ή 
προσφορά επιχειρηματικών προτάσεων) 

 Τα προφίλ δημοσιεύονται σε ηλεκτρονικό κατάλογο και αποτελούν τη βάση για τη 
διοργάνωση διμερών συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες. 

http://www.tuttofood.it/en/content/een-brokerage-event
https://www.b2match.eu/tuttofood2017


 Αναζήτηση δημοσιευμένων προφίλ για συνεργάτες που ταιριάζουν στις ανάγκες σας και 
πρόσκληση για συνάντηση κατά τις ημέρες του brokerage event στον προκαθορισμένο 
χώρο. 

 Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη 
διοργάνωση. 

Σημαντικές ημερομηνίες 

 Εγγραφή και υποβολή προφίλ:  ως τις 26 Απριλίου 2017 

 Αιτήσεις για συναντήσεις:  3 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2017 

 Ημέρα διεξαγωγής εκδήλωσης επιχειρηματικών συναντήσεων:  9-10 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 βοηθήσουμε στη διαδικασία της ετοιμασίας 
του εταιρικού σας προφίλ, της επιλογής συναντήσεων και αναζήτησης των καταλληλότερων 
συνεργατών. 
 

Με εκτίμηση  

Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 
Ανώτερη Λειτουργός 
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Enterprise Europe Network 
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
 


