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Επιχειρηματικές Συναντήσεις στον τομέα Τροφίμων & Ποτών 
«Tour d'Europe Cologne 2017 / ANUGA Pre-Event» 

6 Οκτωβρίου 2017, Κολωνία, Γερμανία 

 
Για πρώτη φορά, ενόψει της μεγαλύτερης Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων & 
Ποτών «Anuga 2017»,  διοργανώνεται Εκδήλωση Μεσιτείας «Tour d' Europe 
Cologne 2017 / ANUGA Pre- Event», σκοπός της οποίας είναι να 
πραγματοποιηθούν  επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β meetings) 
μεταξύ εισαγωγέων / διανομέων του κλάδου τροφίμων & ποτών στη Γερμανία και 
παραγωγών προϊόντων από τις συμμετέχουσες χώρες. Η εκδήλωση, η οποία 
αποτελεί πρωτοβουλία του δικτύου «Enterprise Europe Network» (ΕΕΝ), 
θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα πριν από την έναρξη της Έκθεσης «Anuga 2017» (7-
11 Οκτωβρίου 2017), δηλαδή στις 6 Οκτωβρίου 2017 στην Κολωνία της Γερμανίας.  
 
Η έκθεση «Anuga 2017» αποτελεί τη σπουδαιότερη διεθνή έκθεση τροφίμων και 
ποτών με πάνω από 7.000 εκθέτες από περίπου 100 χώρες. Φέτος, αναμένονται 
περισσότεροι από 160.000 επισκέπτες από περίπου 190 χώρες. 
 

Η εκδήλωση μεσιτείας «Tour d' Europe Cologne 2017 /ANUGA Pre- 
Event» διοργανώνεται από την εταιρεία «Zenit GmbH» του κρατιδί-
ου Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας στη Γερμανία σε συνεργασία με 
την Τομεακή Ομάδα «Τρόφιμα και βιομηχανία μεταποίησης αγρο-
τικών προϊόντων» (Sector Group Agrofood) του Δικτύου ΕΕΝ και την 

υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.   

Το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), ως  μέλος του δικτύ-
ου ΕΕΝ, προσκαλεί τις Κυπριακές επιχειρήσεις και βιομηχανίες που δραστηριο-
ποιούνται στον κλάδο τροφίμων & ποτών και ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ή να 
επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητές στο εξωτερικό ή ακόμα να 
εμπλουτίσουν την γκάμα των προϊόντων τους με νέα προϊόντα, να συμμετέχουν 
στη εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «Tour d' Europe Cologne 2017 
/ANUGA Pre- Event». 
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Μέσω της συμμετοχής στην εκδήλωση μεσιτείας, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη 
δυνατότητα: 
 Να βρουν νέες επιχειρηματικές και τεχνολογικές ευκαιρίες 
 Nα προσεγγίσουν νέους πελάτες 
 Να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους 
 Να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές συνεργασίες στη Γερμανία και κατ' ε-

πέκταση στον ευρωπαϊκό χώρο. 
 

Διαδικασία συμμετοχής 

 Εγγραφή και υποβολή επιχειρηματικών προφίλ το αργότερο μέχρι τις 16  
Σεπτεμβρίου 2017 στην ακόλουθη διεύθυνση: 
https://www.b2match.eu/tour-d-europe-anuga2017  

 Κατά την εγγραφή σας, επιλέξτε το ΚΕΒΕ ως τοπικό Γραφείο Υποστήριξης 
(Support Office), ώστε να σας βοηθήσουμε στη διαδικασία ετοιμασίας του 
εταιρικού σας προφίλ, επιλογής συναντήσεων και αναζήτησης των 
καταλληλότερων συνεργατών. 

 Κατά τη δήλωση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλετε 
λεπτομερώς τo προφίλ της εταιρείας σας καθώς και το είδος συνεργασίας. 
Μετά τον έλεγχο και την επικύρωση τους από το ΚΕΒΕ, τα προφίλ των 
εταιρειών θα δημοσιευθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα B2Match, 
αποτελώντας έτσι τη βάση για τη διοργάνωση διμερών συναντήσεων με 
δυνητικούς συνεργάτες. 

 Αφού λάβετε τον κωδικό πρόσβασής σας, θα μπορείτε να μεταβείτε στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα Β2Match και να κλείσετε τις συναντήσεις σας. 

 Επιλογή πιθανών συνεργατών και αποστολή αιτημάτων για 20λεπτες συνα-
ντήσεις μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2017. Πιθανότητα παραλαβής πρόσκλησης 
από άλλες εταιρείες για συνάντηση.  

 Παραλαβή προγράμματος συναντήσεων μέσω email ξεχωριστά για κάθε 
συμμετέχουσα εταιρεία στις 27 Σεπτεμβρίου 2017.  

 Μόνο οι συμμετέχοντες με προγραμματισμένες συναντήσεις θα γίνουν  
δεκτοί στην εκδήλωση μεσιτείας «Tour d' Europe Cologne 2017 / ANUGA 
Pre- Event» στην Κολωνία στις 6 Οκτωβρίου 2017. 

 
Κόστος συμμετοχής 

 Η εγγραφή και η συμμετοχή σε αυτή την εκδήλωση είναι δωρεάν. 

 Οι συμμετέχοντες επιβαρύνονται με τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής. 
 

https://www.b2match.eu/tour-d-europe-anuga2017
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Λοιπές πληροφορίες 
Γλώσσα Επικοινωνίας: Αγγλική 
 
Χώρος Διεξαγωγής επιχειρηματικών συναντήσεων: Eden Hotel Früh am Dom, 
Sporergasse 1, 50667 Κολωνία, Γερμανία 
Tο ξενοδοχείο Eden Hotel Früh am Dom  βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον  
Καθεδρικό ναό της Κολωνίας (Kölner Dom), κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό 
σταθμό. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στον 6ο όροφο του ξενοδοχείου 
στο Früh Lounge.  
Η Διεθνής Έκθεση «Anuga 2017» πραγματοποιείται στις 7-11 Οκτωβρίου 2017 στον 
εκθεσιακό χώρο Koelnmesse (Διεύθυνση: Messeplatz 1 50679 Κολωνία, Γερμανία) 
που  βρίσκεται σε απόσταση 15 λεπτών με τα πόδια ή 2 λεπτών με το τρένο.  
 
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 
 
 

http://www.hotel-eden.de/en/cologne.html
http://www.hotel-eden.de/en/event-and-conference-rooms-cologne.html
http://www.koelnmesse.com/Koelnmesse/index-4.php
mailto:stalo@ccci.org.cy
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