27 Ιανουαρίου, 2020

Διοργάνωση κατ’ ιδίων συναντήσεων
στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης FOOD EXPO GREECE 2020
Ενδιαφέρει Κύπριους εισαγωγείς και διανομείς τροφίμων
Σας πληροφορούμε ότι το Δίκτυο “Enterprise Europe Network” (EEN), στα πλαίσια της Διεθνούς
Έκθεσης FOOD EXPO Greece 2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 - 9 Μαρτίου 2020 στην
Αθήνα, θα διοργανώσει εκδήλωση κατ’ ιδίων συναντήσεων στον τομέα των τροφίμων και ποτών
μεταξύ ελλήνων παραγωγών και κυπριακών εταιρειών εισαγωγής και διανομής τροφίμων και
ποτών.
Μεταξύ των προϊόντων που θα παρουσιάσουν οι ελληνικές εταιρείες θα είναι τα ακόλουθα:
ελαιόλαδο, ελιές, γαλακτοκομικά προϊόντα, βιολογικά και υγιεινά προϊόντα, κατεψυγμένα
τρόφιμα, αλλαντικά, προϊόντα κρέατος, κρασιά και ποτά.
Παράλληλα με την έκθεση τροφίμων FOOD EXPO, θα πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση Οίνου
και Οινοπνευματωδών Ποτών “OENOTELIA”.
Μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο των Ελλήνων εκθετών πατώντας ΕΔΩ.
Η διοργανώτρια εταιρεία της έκθεσης θα προσφέρει σε κύπριους εισαγωγείς που θα ταξιδέψουν
στην Αθήνα με σκοπό να λάβουν μέρος στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις τα ακόλουθα:
•
•
•
•

πλήρης ή μερική κάλυψη του αεροπορικού εισιτηρίου τους (€200)
δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο σε ένα 4-5 αστέρων ξενοδοχείο (κουπόνι των €180) ή/και,
δωρεάν μεταφορά από και προς το εκθεσιακό κέντρο,
πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για προγραμματισμό των κατ’ ιδίαν συναντήσεων εκ
των προτέρων.

Για να επωφεληθείτε από αυτή την επιχορήγηση, θα πρέπει να εγγραφείτε και στις δύο
ιστοσελίδες που ακολουθούν το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020:
1. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8HnH5wcHwYIeDZNSA5iPuVLZZ8Aa4v5HDgZICdNlURas0w/viewform?vc=0&c=0&w=1
2. https://foodexpo.gr/en/hosted-buyer-application-form/
Σημειώστε ότι, αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε καλύτερη παρακολούθηση της εγγραφής σας και
να διασφαλίσουμε ότι όλα προχωρούν ομαλά.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί
μας. Το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) ως μέλος του Enterprise Europe
Network, έχει το ρόλο του τοπικού γραφείου υποστήριξης (Support Office) για την οργάνωση των
κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων.
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