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Διεθνής Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων (B2B)
«CyberMatch»
28-29 Νοεμβρίου 2018 | Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» (ΕΕΝ) διοργανώνει εκδήλωση κατ’ ιδίαν
επιχειρηματικών συναντήσεων «CyberMatch» στις 28-29 Νοεμβρίου 2018 στο πλαίσιο της
Διεθνούς Έκθεσης «International Security EXPO 2018» που θα πραγματοποιηθεί στο
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο.
Η εκδήλωση «CyberMatch» απευθύνεται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς

που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών στον κυβερνοχώρο (cyber
intelligence and information security), όπως η πληροφορική (IT), Τεχνολογία
Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT), τεχνητή νοημοσύνη, λογισμικά προγράμματα (π.χ
SaaS), τεχνολογία, cloud computing κλπ.
Η Διεθνής Έκθεση «International Security EXPO 2918» φέρνει κοντά όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών στον κυβερνοχώρο.
Στην Έκθεση θα παρευρεθούν περισσότεροι από 350 εκθέτες και θα διεξαχθούν
εξειδικευμένα σεμινάρια και εργαστήρια.
Σημειώστε επίσης ότι στο περίπτερο J13 θα υπάρχει σύμβουλος του Δικτύου ΕΕΝ που θα
παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Διαδικασία συμμετοχής







Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση «CyberMatch», θα πρέπει
πρώτα να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Έκθεσης «International
Security EXPO 2918» (ISE) το αργότερο μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 2018
https://bit.ly/2CSL7LP
Αφού βεβαιωθείτε ότι η εγγραφή σας στο ISE έχει εγκριθεί, ακολούθως θα πρέπει
να
εγγραφείτε
στην
πλατφόρμα
της
εκδήλωσης
«CyberMatch»
https://cybermatch.b2match.io/ και να υποβάλετε το επιχειρηματικό σας προφίλ
το αργότερο μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2018.
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

een.ec.europa.eu



προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των
ενδιαφερομένων.
Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη
διοργάνωση.

Κόστος συμμετοχής



Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.
Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.
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