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4 Σεπτεμβρίου 2019 

 «MAP EXPO 2019» 

Επιχειρηματικές συναντήσεις στον τομέα των αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών 
(MAPs) 

9 - 10 Οκτωβρίου 2019 | Αϊντχόβεν, Ολλανδία 

 
Στο πλαίσιο της 3ης Διεθνούς Έκθεσης «MAP EXPO 2019» που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Αϊντχόβεν της 
Ολλανδίας, το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» (ΕΕΝ) διοργανώνει εκδήλωση κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών 
συναντήσεων στις 9 – 10 Οκτωβρίου 2019, με σκοπό να διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών 
συνεργασιών.  
 

Η «MAP EXPO 2019» έχει καθιερωθεί ως η παγκόσμια αγορά που επικεντρώνεται στη δημιουργία επιχειρηματικών 
σχέσεων στις αλυσίδες εφοδιασμού των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Όπως είναι γνωστό, η 
καλλιέργεια και η βιώσιμη χρήση των φυτών συμβάλλει στην παγκόσμια ευημερία και σε ένα υγιές οικοσύστημα. 
Τα φυτικά προϊόντα αποτελούν έναν εξειδικευμένο και σημαντικό τομέα με πολλές ευκαιρίες. Λόγω της 
αυξανόμενης ζήτησης βοτανικών φαρμάκων, καλλυντικών, τροφίμων και άλλων φυσικών προϊόντων, είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί η παραγωγή τόσο των φαρμακευτικών όσο και των αρωματικών φυτών.  
 

Η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων απευθύνεται σε παραγωγούς, εξαγωγείς, εισαγωγείς και προμηθευτές 
που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, όπως: 

 Πρώτες ύλες (νωπά ή αποξηραμένα φυτά, βότανα, μπαχαρικά, άλγη, φύκια) 
 Παράγωγα φυτών για βιομηχανίες τροφίμων, φαρμακευτικών ή / και αρωματικών ουσιών 

(αιθέρια έλαια, ρητίνες, φυτικά υλικά σε σκόνη, πηκτώματα, βάμματα, σιρόπια, λιπαρά 
έλαια, φρέσκους χυμούς, κλπ) 

 Ενεργά συστατικά σε βότανα 
 Ειδικά χημικά φυτικής προέλευσης 
 Συμπληρώματα διατροφής & φαρμακευτικά προϊόντα διατροφής 
 Καλλυντικά & υλικά με φαρμακευτική βάση 

Επιπλέον, η εκδήλωση καλωσορίζει επισκέπτες από όλες τις χώρες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε παραδοσιακές ή 
σύγχρονες εφαρμογές από φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. 
 

 
Η εκδήλωση  αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τις Κυπριακές επιχειρήσεις που θέλουν να: 

 Προωθήσουν τα προϊόντα ή τις τεχνολογίες τους   

 Δημιουργήσουν διεθνείς επαφές και συνεργασίες 

 Συζητήσουν για την ανάπτυξη καινούριων έργων  

 Ενημερωθούν για τις πρόσφατες ερευνητικές εξελίξεις 
 

 
Διαδικασία συμμετοχής 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εγγραφούν απευθείας στην πλατφόρμα https://map-expo-
2019.b2match.io/ το αργότερο μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2019 και να υποβάλουν το επιχειρηματικό τους 
προφίλ. Το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) ως μέλος του «Enterprise 

Europe Network», είναι το τοπικό Γραφείο Υποστήριξης (Support Office) για αυτή την εκδήλωση.  
 Τα προφίλ δημοσιεύονται στην πλατφόρμα σε ηλεκτρονικό κατάλογο και αποτελούν τη βάση για την 

αναζήτηση  δυνητικών συνεργατών. 
 Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων για 30λεπτη συνάντηση σε δυνητικούς συνεργάτες που έχουν 

εγγραφεί επίσης στην πλατφόρμα και ταιριάζουν στις ανάγκες σας. 
 Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση. 
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Κόστος συμμετοχής 
 Το κόστος συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι ΔΩΡΕΑΝ. 
 Όμως για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση «MAP EXPO 2019» υπάρχει εισιτήριο εισόδου €20. 
 Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. 

 
Λοιπές πληροφορίες 
 Γλώσσα διεξαγωγής της εκδήλωσης:  Αγγλική  
 Χώρος Διεξαγωγής της εκδήλωσης: Lardinoisstraat 10, 5611 ZZ Eindhoven, Netherlands 
 
Χρηματοδότηση Συμμετοχής 
Κυπριακές εταιρείες οι οποίες θα επισκεφθούν την Έκθεση και θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση επιχειρηματικών 
συναντήσεων και των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνονται στον τομέα C – Μεταποίηση ή/και Εμπορία 
Βιομηχανικών προϊόντων, μπορούν να αιτηθούν χορηγίας στο Σχέδιο De Minimis για διερεύνηση ξένων αγορών   

του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στα €855 ανά ταξίδι και η 
αίτηση συμμετοχής στο Σχέδιο πρέπει να υποβληθεί στο Υπουργείο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές 
ημέρες πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού.   
 
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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