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Διεθνής Επιχειρηματική Εκδήλωση 

«EU-SERBIA 2018»  

31 Ιανουαρίου 2018 | Βελιγράδι  

 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας, σε συνεργασία με την 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία της Σερβίας, διοργανώνει στις 31 
Ιανουαρίου 2018 στο Βελιγράδι της Σερβίας διεθνή επιχειρηματική εκδήλωση υπό την 
αιγίδα της επίσκεψης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Antonio Tajani. 
  
Η εκδήλωση χωρίζεται σε δύο μέρη, στο Συνέδριο όπου θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με 
τις Επενδύσεις, την Ανάπτυξη και Δημιουργία θέσεων εργασίας και στις προγραμματισμένες 
επιχειρηματικές συναντήσεις.  
 
Η εκδήλωση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που έχουν στόχο την: 

 Αναζήτηση επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών στη Σερβία 
 Επιχειρηματική ανάπτυξη στη Σερβική αγορά και γενικότερα στην Νοτιοανατολική 

Ευρώπη 

 Δημιουργία διασυνοριακών επαφών με τοπικές εταιρείες 
 Αναζήτηση δυνητικών επιχειρηματικών εταίρων μέσω προγραμματισμένων 

συναντήσεων 

 
Οι προγραμματισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις  (Β2Β meetings) θα επικεντρωθούν 
στους ακόλουθους τομείς:  

- γεωργικά προϊόντα διατροφής (agro-food),  
- ψηφιοποίηση (digital),  
- βιομηχανία 4.0 (εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων αυτοματισμού και ανταλλαγής 

δεδομένων στη βιομηχανική παραγωγή)  
- επιχειρηματικές υπηρεσίες 

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση «EU-SERBIA 2018», σας 
προσκαλούμε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης: http://eu-
serbia.talkb2b.net/ 

 
Διαδικασία συμμετοχής 

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσετε τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα 
συμμετοχής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://eu-
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serbia.talkb2b.net/members/register μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2018. Κατά την 
εγγραφή σας, επιλέξτε το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) ως 
τοπικό Γραφείο Υποστήριξης (Support Office), ώστε να σας βοηθήσουμε στη 
διαδικασία ετοιμασίας του εταιρικού σας προφίλ, της επιλογής συναντήσεων και 
αναζήτησης των καταλληλότερων συνεργατών.  

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσετε κατά πόσο θα συμμετάσχετε στο 
Συνέδριο της εκδήλωσης «EU-SERBIA 2018» ή/και  στις προγραμματισμένες 
επιχειρηματικές συναντήσεις. 

 Κατά τη δήλωση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλετε το προφίλ 
της εταιρείας σας και το είδος συνεργασία που αναζητάτε. Μετά την έγκριση, το  
προφίλ σας θα δημοσιευθεί στον ηλεκτρονικό κατάλογο των συμμετεχόντων, 
αποτελώντας έτσι τη βάση για τη διοργάνωση διμερών συναντήσεων με δυνητικούς 
συνεργάτες. 

 Θα έχετε την δυνατότητα να αναζητήσετε από τα δημοσιευμένα προφίλ ξένες 
εταιρείες που ταιριάζουν στις ανάγκες σας και να στείλετε πρόσκληση για 
προκαθορισμένες συναντήσεις μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2018.  

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

 
Κόστος συμμετοχής 

 Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. 

 Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες 
 
Λοιπές πληροφορίες 

 Γλώσσα διεξαγωγής της εκδήλωσης:  Σερβική-Αγγλική.  Θα παρέχεται μετάφραση 

 Χώρος Διεξαγωγής της εκδήλωσης: Ξενοδοχείο «Metropol Palace» (Bulevar Kralja 

Aleksandra 69, Βελιγράδι, Σερβία) 

Ακολουθεί το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης 
 

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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SERBIABusiness Event: INVESTMENT, GROWTH AND JOB CREATION 

31 January 2018, Hotel „Metropol Palace“, Str. Bulevar Kralja Aleksandra 69, Conference 

room „Andric“, time: 14.00 – 19.30 

AGENDA 

31 January 2018 

14:00 – 15:00 Registration and welcome coffee 

15:00 – 15:20 

WELCOME ADDRESS 
 
Mr. Aleksandar VUČIĆ, President of the Republic of Serbia (tbc) 
 
Mr. Antonio TAJANI, President of the European Parliament  
 

15:20 – 15:45 

KEY NOTE SPEECHES:  
 
Mr. Marko ČADEŽ, president of the Chamber of Commerce and 
Industry of Serbia 
 
Mr. Christopf LEITL, EUROCHAMBRES, president of the Austrian 
Chamber of Commerce 
 
Mr. Dario SCANNAPIECO, vice-president, European Investment Bank 
 

15:45 – 17:00 

Panel discussion: EU integration: increasing economic growth and 

generating jobs 

Mr. Goran  KNEŽEVIĆ, Minister of Economy 

BUSINESS EUROPE 
 
UEAPME 
 
Mr. Daniel Berg, EBRD (tbc) 
 
Ms. Draginja Djurić, President of the Executive Board of Banca Intesa 
(tbc) 
 
Mr. Bratislav Milanović, owner of the MV Engineering (tbc) 
  
Moderator: Mr. Marko ČADEŽ, President of CCIS 

  

17.00 – 19.30 B2B meetings – Conference room “Lavander” 

20:00 Gala dinner for the participants 

 


	Circular EU-SERBIA 2018
	Draft Agenda

