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Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων  

«ITB BERLIN 2018» - https://itb2018.b2match.io/  

7-10 Μαρτίου 2018 | Βερολίνο  

 

Η διεθνής έκθεση ITB Berlin πραγματοποιείται μεταξύ 7-10 Μαρτίου 2018 και θεωρείται από τις 

κορυφαίες και μεγαλύτερες εκθέσεις στον τομέα του τουρισμού. Κατά τη διάρκεια της φετινής 

έκθεσης έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή πέραν των 10.000 ξεχωριστών εκθετών από 150 χώρες.  

Προκαθορισμένες Συναντήσεις (B2B Meetings) 

Στα πλαίσια της έκθεσης, το «Enterprise Europe Network» διοργανώνει ειδική εκδήλωση με 

έμφαση στις επιχειρηματικές συναντήσεις για ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών από  

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς: 

 

 

 

 

Διαδικασία συμμετοχής 

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα https://itb2018.b2match.io/ και 
να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, πατώντας το εικονίδιο 
«Register» μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018  

Health, Spa and Medical Tourism 

Digital Solutions for the Tourism Industry 

Leisure & Business Tourism

https://itb2018.b2match.io/
https://itb2018.b2match.io/


 Κατά την εγγραφή σας, επιλέξτε το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο ως 
τοπικό Γραφείο Υποστήριξης (Support Office), ώστε να σας βοηθήσουμε σε όλη τη 
διαδικασία της συμμετοχής σας και κυρίως στη δημιουργία του εταιρικού σας προφίλ. 

 Τα προφίλ δημοσιεύονται σε ηλεκτρονικό κατάλογο και αποτελούν τη βάση για την 
αναζήτηση  δυνητικών συνεργατών 

 Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων για συνάντηση μέσω της πλατφόρμας σε συνεργάτες 
που ταιριάζουν στις ανάγκες σας 

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

 
Σημαντικές ημερομηνίες 

 Ηλεκτρονική εγγραφή και υποβολή προφίλ:  Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018 

 Αιτήσεις για επιχειρηματικές συναντήσεις:  Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018 

 Ημέρα διεξαγωγής εκδήλωσης επιχειρηματικών συναντήσεων:  07-09 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  

 
 
 
 
 

Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38, 1066, Λευκωσία, Κύπρος 
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