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Διεθνής Επιχειρηματική Εκδήλωση (B2B) Γαστρονομίας
26 -27 Νοεμβρίου 2018 | Λουξεμβούργο
Στο πλαίσιο της 13ης Διεθνούς Έκθεσης Γαστρονομίας «EXPOGAST 2018» που θα
πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο στις 24-28 Νοεμβρίου 2018, το Δίκτυο «Enterprise
Europe Network» (ΕΕΝ) διοργανώνει για πρώτη φορά εκδήλωση κατ’ ιδίαν
επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B) στις 26 - 27 Νοεμβρίου 2018, με σκοπό να διευκολύνει
την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών.
Η «EXPOGAST 2018» αποτελεί την πιο γνωστή διεθνή εμπορική έκθεση γαστρονομίας στην
ευρύτερη περιοχή. Διοργανώνεται κάθε τέσσερα χρόνια στην πόλη του Λουξεμβούργου και
προσφέρει μια σφαιρική εικόνα των τελευταίων δημιουργιών και τάσεων της γαστρονομίας.
Φέτος, η διεθνής έκθεση «EXPOGAST 2018» θα συγκεντρώσει περίπου 8.000 εκθέτες από 50
χώρες και θα φιλοξενήσει 45 ταλαντούχους σεφ που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό
«Villeroy & Boch - Culinary World Cup 2018», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια
της έκθεσης.
Η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων του Δικτύου EEN απευθύνεται σε επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς:
 Τρόφιμα και Ποτά
 Επεξεργασία Τροφίμων
 Τεχνολογία Τροφίμων
Στις συναντήσεις μπορούν να λάβουν μέρος οι εταιρείες οι οποίες είναι επισκέπτες ή/και
εκθέτες στην «EXPOGAST 2018». Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να:




Διερευνήσουν για νέες μαγειρικές τεχνικές
Γνωρίσουν σημαντικούς παράγοντες από τον τομέα της γαστρονομίας
Αναπτύξουν επαφές και να αναπτύξουν συνεργασίες με δυνητικούς
επιχειρηματικούς εταίρους από και εκτός Ευρώπης μέσα από προγραμματισμένες
συναντήσεις

Διαδικασία συμμετοχής
Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://bit.ly/2wobPqH
Επιλέξτε το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) ως το τοπικό Γραφείο
Υποστήριξης (ΕΕΝ Support Office) σε περίπτωση που χρειαστείτε οποιαδήποτε βοήθεια.

een.ec.europa.eu

Μπορείτε, μπαίνοντας στην πλατφόρμα να αναζητήσετε ενδιαφέροντα προφίλ, να ζητήσετε
συναντήσεις αλλά και να δεχθείτε αιτήματα συναντήσεων από άλλους. Σημειώνεται ότι οι
συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη
και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των
ενδιαφερομένων. Κάθε συμμετέχων λαμβάνει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων
πριν τη διοργάνωση.

Κόστος συμμετοχής
Για εκθέτες: το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 50,00 ευρώ το άτομο
Για κάθε επιπρόσθετο συμμετέχοντα εκθέτη: 50,00 ευρώ
Για επισκέπτες: το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 100,00 ευρώ το άτομο
Για κάθε επιπρόσθετο συμμετέχοντα επισκέπτη: 75,00 ευρώ
Η είσοδος στην έκθεση «EXPOGAST 2018» συμπεριλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής.
Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.
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