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Διαδικτυακές Επιχειρηματικές Συναντήσεις στο τομέα της Διατροφής
και της Συσκευασίας
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 26/11/2020
Στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης Free From Functional & Health Ingredients and Free From Expo
Packaging 2020 που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Άμστερνταμ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), λόγω της πανδημίας του Covid-19 διοργανώνει διαδικτυακή
εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στις 24 - 26 Νοεμβρίου 2020.
Η διεθνής εμπορική έκθεση είναι η κορυφαία έκθεση εμπορίου για «λειτουργικά τρόφιμα», προϊόντα
απαλλαγμένα (free from) από συγκεκριμένα συστατικά όπως γλουτένη, λακτόζη, σόγια, ζάχαρη,
λίπος κ.λπ. και εμπλουτισμένα με συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά όπως αυξημένη περιεκτικότητά
σε πρωτεΐνες, βιταμίνες κτλ.
Αποτελεί ιδανική ευκαιρία για όσους δραστηριοποιούνται σε αυτή την «εξειδικευμένη αγορά»;
παραγωγούς, εμπόρους, υπηρεσίες τροφίμων & ποτών (HORECA), προϊόντων υγείας, και
συσκευασίας τροφίμων και ποτών.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν διαδικτυακά με πιθανούς συνεργάτες από
όλο τον κόσμο καθώς και να εντοπίσουν ή να προωθήσουν τεχνολογίες, προϊόντα και τεχνογνωσία
με σκοπό να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης τους. Επιπλέον το Free
From Virtual Summits παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων
(πρόγραμμα σεμιναρίων).
Διαδικασία εγγραφής: Μέσω της πλατφόρμας b2match εισάγετε το προφίλ σας και επιλέγετε τις
εταιρείες (συμμετέχοντες) που σας ενδιαφέρουν για διαδικτυακές συναντήσεις. Κατά τη διάρκεια της
εγγραφής επιλέξτε ως ‘’support office’’ το Cyprus Chamber of Commerce and Industry (μέλος του
ΕΕΝ). Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης παρέχονται δωρεάν.
Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο
ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένη εικονική αίθουσα και ώρα, σύμφωνα με τη
διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.
Ημερομηνίες διεξαγωγής των διαδικτυακών συναντήσεων: 24 με 26 Νοεμβρίου 2020.
Κόστος συμμετοχής: Δωρεάν συμμετοχή!
Προθεσμία εγγραφής: 26 Νοεμβρίου 2020.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε βρείτε στην ιστοσελίδα της έκθεσης.
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