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Διαδικτυακό εργαστήρι Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας σε ΜμΕ 

στο τομέα της Αγροδιατροφής (Agrifood) 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 

(EBRD) και η AgroTech Innovations Ltd, εκ μέρους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας, διοργανώνουν αυτό το μήνα δωρεάν διαδικτυακό εργαστήρι με θέμα 

«Εφαρμογή στρατηγικών επιχειρηματικών δράσεων για την ανάπτυξη των 

διεθνών ευκαιριών που εμφανίζονται στο τομέα της αγροδιατροφής».  

Με το πέρας της σειράς των εργαστηρίων οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναλύουν 

διεθνείς ευκαιρίες στο τομέα της αγρoδιατροφής και να εφαρμόζουν επιτυχημένες πρακτικές 

και στρατηγικές διεθνούς επιχειρηματικής ανάπτυξης. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα για 

κατ’ ιδίαν διαδικτυακή συνάντηση των συμμετεχόντων με τους εκπαιδευτές εφόσον ζητηθεί.  

Το εργαστήρι απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές πολύ μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία 

γεωργικών προϊόντων. 

Για προεγγραφή στα εργαστήρια στείλτε email στο info@agrotechinnov.eu με τα ακόλουθα 

στοιχεία (Name, position/role in a company, Company name, Sector, Number of 

employees).  

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Ώρες 

1η Συνάντηση: 20 Ιουλίου 2020 18:30 - 20:00 
2η Συνάντηση: 22 Ιουλίου 2020 18:30 - 20:00 
3η Συνάντηση: 27 Ιουλίου 2020 18:30 - 20:00 
4η Συνάντηση: 29 Ιουλίου 2020 18:30 - 20:00 

 

Οι θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Σας επισυνάπτονται η πρόσκληση και το πρόγραμμα του εργαστηρίου αυτούσιο. 

Με εκτίμηση, 
 
Μαρία Κλόκκαρη  
Βοηθός Λειτουργός, Enterprise Europe Network 
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,  
Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Τηλ. 22889768, E-mail: m.klokkari@ccci.org.cy 
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Το τμήμα SME Finance and Development (SME F&D) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) υποστηρίζει την οικονομική μετάβαση, επιτυγχάνοντας 

αμφότερες την αλλαγή των επιχειρήσεων σε βιώσιμες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (MSME) και ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών συμβουλευτικών υπηρεσιών 

επιχειρήσεων στις χώρες λειτουργίας της ΕΤΑΑ. 

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την παροχή βοήθειας σε μεμονωμένες επιχειρήσεις 

να συνεργαστούν με τοπικούς συμβούλους σε συγκεκριμένα έργα στενής βάσης, με γρήγορη 

απόδοση. Επιπλέον, η Τράπεζα πραγματοποιεί δραστηριότητες ανάπτυξης της αγοράς και του 

τομέα, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων κατάρτισης για ΜΜΕ, προκειμένου να ενισχύσει 

τις επιχειρηματικές δεξιότητες, να αυξήσει την προσφορά και τη ζήτηση συμβουλευτικών 

υπηρεσιών. 

Στην Κύπρο ο αγροτικός τομέας έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους τομείς εστίασης για 

τη διεθνή συμβουλευτική και την τοπική συμβουλευτική και με σκοπό την συνέχιση των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις ΜΜΕ θα ήθελε να αξιοποιήσει την μέχρι σήμερα θετική 

εμπειρία και να απαντήσει στη συνεχή ζήτηση για εκπαίδευση από τον τοπικό αγροτικό τομέα. 

Συγκεκριμένα, με το πέρας της σειράς εργαστηρίων οι συμμετέχοντες θα μπορούν να 

αναλύουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον τομέα της αγρό-διατροφής και να εφαρμόζουν 

επιτυχημένες πρακτικές και στρατηγικές διεθνούς επιχειρηματικής ανάπτυξης.  
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