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Connect Day 
Matching Startups with Corporates and Investors   

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 30/04/2021 
 

Στις 3 Μαΐου 2021 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση “Connect day 

Matching Startups with Corporates and Investors”,  με σκοπό να δώσει την ευκαιρία 

σε νεοφυείς εταιρείες να παρουσιάσουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε επενδυτές.  

Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις διαδικτυακά, 

έως τις 12 Μαΐου 2021, μεταξύ νεοφυών, υφιστάμενων εταιρειών και άλλων φορέων 

που αναζητούν ευκαιρίες συνεργασίας. Η συμμετοχή θα είναι δυνατή μέσω 

smartphone, υπολογιστή (browser) ή tablet. 

Στις 3 Μαϊου, το Δίκτυο Enterprise Europe Network θα συνεργαστεί με τους 

ακόλουθους φορείς της Βιέννης: Global Incubator Network (GIN) Austria, Austria 

Wirtschaftsservice (aws), Austrian Research Promotion Agency (FFG), Vienna Business 

Agency, Austrian Chamber of Commerce (WKO), aws i2 Business Angels and INiTS, 

Vienna's High-Tech Incubator, για να προσελκύσουν ξένες νεοσύστατες επιχειρήσεις 

που ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με εταιρείες από την Αυστρία και όλη την 

Ευρώπη προκειμένου να διερευνήσουν ευκαιρίες συνεργασίας. 

Η είσοδος στη διαδικτυακή εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους όσους ενδιαφέρονται για 

εταιρικές συνεργασίες. Οι διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις που θα γίνουν 

διαδικτυακά περιορίζονται σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους. 

Ομάδες στόχου: 

• Εταιρείες και ΜμΕ (με έμφαση στην αυστριακή αγορά, αλλά δεν περιορίζονται 

σε αυτήν) 

• Επενδυτές και νεοσύστατες επιχειρήσεις 

• Ασιατικές νεοσύστατες επιχειρήσεις από το πρόγραμμα GIN goAustria 

• Εθνικά ενδιαφερόμενα μέρη για το οικοσύστημα εκκίνησης 

• Εθνικά εταιρικά δίκτυα 

https://www.connectday.at/
https://www.connectday.at/
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Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. 

Διαδικασία εγγραφής: Για εγγραφή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εκδήλωσης 

όπου μπορείτε να εισάγετε το προφίλ σας και να επιλέξετε τις διαδικτυακές 

συναντήσεις σας.  

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. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΕΒΕ: 
 
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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