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Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων  

«HORECA 2018» - http://www.horecaexpo.gr/  

10 Φεβρουαρίου 2018 | Αθήνα  

 

Η διεθνής έκθεση HORECA πραγματοποιείται μεταξύ 9-12 Φεβρουαρίου 2018 και θεωρείται από 

τις κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις για την τροφοδοσία και τον εξοπλισμό των Ξενοδοχείων και των 

μονάδων Μαζικής Εστίασης. Η έκθεση προσφέρει την ευκαιρία σε όλους τους επαγγελματίες 

επισκέπτες να γνωρίσουν όλα τα νέα προϊόντα των καλύτερων και μεγαλύτερων προμηθευτών της 

ελληνικής και διεθνούς αγοράς, ιδίως από τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Προκαθορισμένες Συναντήσεις (B2B Meetings) 

Στα πλαίσια της έκθεσης, το «Enterprise Europe Network» και πιο συγκεκριμένα το Δίκτυο Praxi σε 

συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, το Εμπορικό Επιμελητήριο 

Ιωαννίνων, την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε (ANKO), το Κυπριακό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο (KEBE) και το θυγατρικό γραφείο SC IPA Galati, διοργανώνουν ειδική 

εκδήλωση με έμφαση στις επιχειρηματικές συναντήσεις για ανάπτυξη επιχειρηματικών 

συνεργασιών.  

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελλάδα, την 

Κύπρο και τη Ρουμανία που δραστηριοποιούνται στην βιομηχανία HO.RE.CA (Ξενοδοχεία, 

χονδρέμποροι τροφίμων, αλυσίδες εστίασης, εστιατόρια, εμπορία μηχανημάτων και εμπορία 

εξοπλισμού) θα έχουν την ευκαιρία μέσω προκαθορισμένων συναντήσεων (B2B Meetings) να 

συζητήσουν και να διερευνήσουν ευκαιρίες εμπορικής συνεργασίας. 

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 09/02/18 μεταξύ των ωρών 10-πμ – 5.30μμ.  

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εταιρείες που ασχολούνται με τους πιο κάτω τομείς: 
 

 
 Έπιπλα Ξενοδοχείων 

 Κατασκευές / Ανακαινίσεις Ξενοδοχείων 

 Εξοπλισμός Κουζίνας / Μηχανήματα 

 Εστιατόρια / Catering  

 Υλικά Συσκευασίας/Αναλώσιμα 

http://www.horecaexpo.gr/


 

  
  

Διαδικασία συμμετοχής 

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τη σχετική δήλωση 
συμμετοχής στο email polis@ccci.org.cy 

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

 
Σημαντικές ημερομηνίες 

 Εγγραφή και υποβολή προφίλ:  Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018 

 Αιτήσεις για επιχειρηματικές συναντήσεις:  Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018 

 Ημέρα διεξαγωγής εκδήλωσης επιχειρηματικών συναντήσεων:  09 Μαρτίου 2018 
 
Κόστος συμμετοχής 

 Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. 

 Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. 

Περισσότερες πληροφορίες 

Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός, Τηλ: 22889752, E-mail: stalo@ccci.org.cy  
Πόλυς Περατικός, Λειτουργός, Τηλ: 22889744, E-mail: polis@ccci.org.cy 
Ζωή Πιερίδου, Βοηθός Λειτουργός, Τηλ. 22889769, E-mail: bsccyz@ccci.org.cy  

 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Πόλυς Περατικός 
Λειτουργός Υπηρεσιών & Εμπορίου  
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