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Διεθνής Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων (B2B) 

«UP YOUR GAME» 
7-8 Φεβρουαρίου 2019 | Brandford, Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» (ΕΕΝ) διοργανώνει εκδήλωση κατ’ ιδίαν 
επιχειρηματικών συναντήσεων, «UP YOUR GAME» , στις 7-8 Φεβρουαρίου 2019, στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης «Yorkshire Games Festival» που θα πραγματοποιηθεί στο 
Μπράντφορντ του Ηνωμένου Βασιλείου στις 6-10 Φεβρουαρίου 2019.   
 
Η εκδήλωση «UP YOUR GAME» στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασιών, ιδεών, καινοτομίας 
και επενδύσεων σε τομείς όπως τα κινούμενα σχέδια, ψηφιακά παιχνίδια, γραφικά 
κίνησης, οπτικά εφέ (VFX), εικονική (Virtual Reality) και επαυξημένη πραγματικότητα 
(Virtual Reality). 
 
Κατά την διάρκεια της διεθνούς έκθεσης «Yorkshire Games Festival» θα έχετε την ευκαιρία 
να παρακολουθήσετε εργαστήρια και σεμινάρια σχετικά με το σχεδιασμό και την 
παραγωγή ψηφιακών παιχνιδιών καθώς και με την εισαγωγή νέων τεχνικών στην επιστήμη 
ανάπτυξης παιχνιδιών.  
 
Η εκδήλωση «UP YOUR GAME» απευθύνεται σε: 

 Εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε δημιουργικές βιομηχανίες (creative 
industries) και παρέχουν σχετικές υπηρεσίες 

 Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Αυτοκινητοβιομηχανίας, 
Εκπαίδευσης, Φιλοξενίας, Υγείας, Βιομηχανίας, των Χρηματοοικονομικών, του 
Λιανικού Εμπορίου και Τουρισμού και οι οποίες αναζητούν σχετικές υπηρεσίες 

 
 Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να: 

 διερευνήσουν νέες τεχνολογίες στην ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών 

 έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες στο τομέα των ψηφιακών παιχνιδιών 

 αναπτύξουν επαφές και συνεργασίες με δυνητικούς επιχειρηματικούς εταίρους 
μέσα από προγραμματισμένες συναντήσεις 

 
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην εκδήλωση «Up Your Game», θα πρέπει πρώτα 
να αγοράσουν εισιτήριο αποκαλούμενο ως "Game Talks Pass", από την ιστοσελίδα της 
Διεθνούς Έκθεσης «Yorkshire Games Festival»: 
https://www.scienceandmediamuseum.org.uk/whats-on/yorkshire-games-festival. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84
https://www.scienceandmediamuseum.org.uk/whats-on/yorkshire-games-festival
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Διαδικασία συμμετοχής 

Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://upyourgame.b2match.io/home και 
υποβάλετε το επιχειρηματικό σας προφίλ το αργότερο μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2019. 
 
Κατά την εγγραφή σας, επιλέξτε το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
(ΚΕΒΕ) ως τοπικό Γραφείο Υποστήριξης (ΕΕΝ Support Office). 
 
Μπαίνοντας στην πλατφόρμα μπορείτε να αναζητήσετε ενδιαφέροντα προφίλ, να ζητήσετε 
συναντήσεις αλλά και να δεχθείτε αιτήματα συναντήσεων από άλλες εταιρείες. 
Σημειώνεται ότι οι επιχειρηματικές 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 θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη 
διοργάνωση. 
 
Λοιπές πληροφορίες 
Χώρος Διεξαγωγής της εκδήλωσης: National Science and Media Museum 
Διεύθυνση: Pictureville, Bradford BD1 1NQ, United Kingdom 
 
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  
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