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Διεθνής Επιχειρηματική
Εκδήλωση
«HANNOVER MESSE 2018»
23 -27 Απριλίου 2018 |
Αννόβερο, Γερμανία
Στο πλαίσιο της 14ης Διεθνούς Έκθεσης «HANNOVER MESSE 2018» που θα
πραγματοποιηθεί στο Αννόβερο της Γερμανίας, το Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
(ΕΕΝ) διοργανώνει εκδήλωση κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων στις 23 – 27
Απριλίου 2018, με σκοπό να διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών.
Η «HANNOVER MESSE 2018» αποτελεί την κορυφαία βιομηχανική και τεχνολογική
εμπορική έκθεση στον κόσμο. Από το 2005, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 20.000
επαγγελματικές συναντήσεις μεταξύ 3.000 εταιρειών από 60 χώρες στο πλαίσιο αυτής της
εκδήλωσης.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους
τομείς:






Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D)
Βιομηχανικό αυτοματισμό και Τεχνολογία των Πληροφοριών (IT)
Βιομηχανική προσφορά
Μηχανική παραγωγή και υπηρεσίες
Ενεργειακή και περιβαλλοντική τεχνολογία

Αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για Κυπριακές επιχειρήσεις που έχουν στόχο την:
 Πρόσβαση σε νέα προϊόντα και τεχνολογίες
 Ανάπτυξη νέων πωλήσεων
 Διερεύνηση επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών
 Δημιουργία διασυνοριακών επαφών με εκθέτες και επισκέπτες από όλο τον κόσμο
 Εύρεση δυνητικών επιχειρηματικών εταίρων μέσα από προγραμματισμένες
συναντήσεις
 Εύρεση δυνητικών επιχειρηματικών συνεργατών από το Μεξικό. Το Μεξικό θα
λειτουργεί ως χώρα - εταίρος στη διεξαγωγή της Έκθεσης «HANNOVER MESSE 2018».
Επομένως, αναμένονται να παρευρεθούν στην Έκθεση πολλές εταιρείες από το Μεξικό.

een.ec.europa.eu

Διαδικασία συμμετοχής
 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εγγραφούν απευθείας στην πλατφόρμα
http://bit.ly/2u3zspJ 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 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.
Κόστος συμμετοχής
 Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 119,00 ευρώ το άτομο (εκθέτης/ επισκέπτης).
 Για κάθε επιπρόσθετο άτομο: 75,00 ευρώ.
 Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.
Λοιπές πληροφορίες
 Γλώσσα διεξαγωγής της εκδήλωσης: Αγγλική
 Χώρος Διεξαγωγής της εκδήλωσης: Hanover Exhibition Ground - D-30521, Global
Business & Markets (Hall 27), Αννόβερο, Γερμανία
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

een.ec.europa.eu

