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Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «AgroB2B 2017» 

84η διεθνή έκθεση γεωργίας «Novi Sad Fair» 

15 Μαΐου 2017 | Σερβία  

 
H Διεθνής Έκθεση Γεωργίας «Novi Sad Fair»  πραγματοποιείται στις 13-19 Μαΐου 2017 στην πόλη 
Νόβι Σαντ της Σερβίας. Αποτελεί την πιο σημαντική έκθεση στη βιομηχανία μεταποίησης 
αγροτικών προϊόντων στη Σερβία και την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. 
 
Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης «Novi Sad Fair», το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» θα 
πραγματοποιήσει εκδήλωση μεσιτείας (επιχειρηματικές συναντήσεις) στις 15 Μαΐου 2017 για να 
διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασίων.  

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/κατασκευαστές/βιομηχανίες) που θέλουν να παρουσιάσουν τα 
προϊόντα τους και να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για διεθνείς συνεργασίες.    
 
Η εκδήλωση μεσιτείας απευθύνεται σε εταιρείες που ασχολούνται με: 
 

 Παραγωγή και Εμπορία τροφίμων και 
ποτών 

 Γεωργικά Μηχανήματα και εξοπλισμό 

 Χημικά προϊόντα για τη γεωργία 

 Συσκευασία 

 Ανανεώσιμη ενέργεια 

 Εξοπλισμό επεξεργασίας και 
φαινομένου του θερμοκηπίου 

 Εφαρμοσμένη επιστήμη και έρευνα 

 Καινοτόμες τεχνολογίες στον τομέα της 
γεωργίας 

Διαδικασία συμμετοχής 

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, 
πατώντας το εικονίδιο «Register» στην ιστοσελίδα http://agrob2b2017.talkb2b.net/, 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://agrob2b2017.talkb2b.net/


 Αναζήτηση δημοσιευμένων προφίλ για συνεργάτες που ταιριάζουν στις ανάγκες σας και 
πρόσκληση για συνάντηση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μεσιτείας στις 15 Μαΐου 2017 
στον προκαθορισμένο χώρο και ώρα. 

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

Σημαντικές ημερομηνίες 

 Ηλεκτρονική εγγραφή και υποβολή προφίλ:  μέχρι τις 7 Μαΐου 2017 

 Αιτήσεις για επιχειρηματικές συναντήσεις:  μέχρι τις 7 Μαΐου 2017 

 Ημέρα διεξαγωγής εκδήλωσης επιχειρηματικών συναντήσεων:  15 Μαΐου 2017 

Κόστος συμμετοχής 

 Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. 

 Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. 

Λοιπές πληροφορίες 

Γλώσσα Επικοινωνίας: Αγγλική 

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. 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός, Τηλ: 22889752, E-mail: stalo@ccci.org.cy  
Ζωή Πιερίδου, Βοηθός Λειτουργός, Τηλ. 22889769, E-mail: bsccyz@ccci.org.cy

 
Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38, 1066, Λευκωσία, Κύπρος 
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