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Ενδιαφέρεστε να:
•
•
•
•

ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και τις μελλοντικές τάσεις στον τομέα
των κατασκευών;
μάθετε για τις τελευταίες τεχνολογίες;
μοιραστείτε ιδέες για κατασκευαστικά έργα υψηλής ποιότητας με βιώσιμες και
καινοτόμες λύσεις;
βρείτε νέους συνεργάτες;

«Future of Building
2021» αποτελεί ιδανική επιλογή

Η Διεθνής Έκθεση

Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» (ΕΕΝ) διοργανώνει Επιχειρηματικές
Συναντήσεις, στις 23 Μαρτίου 2021, στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης «Future of
Building 2021» η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.
Η Διεθνής Έκθεση «Future of Building» αποτελεί κορυφαίο σημείο συνάντησης για
επαγγελματίες/επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς:
«Έξυπνη πόλη» / σύγχρονος
πολεοδομικός σχεδιασμός
Ευφυή κτίρια
Νέες μέθοδοι κατασκευής και
ρομποτική
Νέα Οικοδομικά υλικά / εξαρτήματα
και συστήματα
Ενεργειακή απόδοση

Βιώσιμη και πράσινη οικοδόμηση

een.ec.europa.eu

Ξυλεία / κατασκευή ξύλου
Φυσικά υλικά και υλικά με μηδενικές
εκπομπές
Δρόμοι και σήραγγες, υποδομή
κυκλοφορίας
Έξυπνα σπίτια και οικιακή
αυτοματοποίηση
Ψηφιοποίηση (Μοντελοποίηση
Κτιριακής Πληροφορίας- BIM) και
Εικονική Πραγματικότητα (Virtual
Reality)
Σύγχρονη εσωτερική ανακαίνιση πόλης
Κοινωνική στέγαση

Κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης θα πραγματοποιηθεί σειρά ενημερωτικών
σεμιναρίων σε θέματα καινοτομίας, έξυπνων λύσεων, βιώσιμης και πράσινης
οικοδόμησης. Το πρόγραμμα σεμιναρίων μπορείτε να το βρείτε εδώ.
Διαδικασία συμμετοχής
•

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
εδώ, μέχρι τις 18 Μαρτίου 2021 και να προκαθορίσουν συναντήσεις (B2B
meetings) με άλλες διεθνείς εταιρείες.

•

Το Γραφείο Υποστήριξης (Support Office) για τις Κυπριακές Επιχειρήσεις είναι
το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (CY-CCCI-EEN), μέλος
του «Enterprise Europe Network».

•

Μπορείτε να ενημερωθείτε βήμα προς βήμα για το πώς να κλείσετε τις
ηλεκτρονικές σας συναντήσεις εδώ.

Σας συνιστούμε να εγγραφείτε το συντομότερο δυνατό ώστε να έχετε στη διάθεση
σας επαρκή χρόνο για προβολή και προώθηση της εταιρείας σας.
Κόστος συμμετοχής
• Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.
Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης
Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός, Τηλ: 22889752, E-mail: stalo@ccci.org.cy
Μαρία Κλόκκαρη, Λειτουργός, Τηλ. 22889769, E-mail: m.klokkari@ccci.org.cy
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