
 
 

 

 

 

 

27 Απριλίου 2021 

Προσεχείς Eκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης 

(EEN Brokerage Events) 

Οι εκδηλώσεις διεθνούς δικτύωσης είναι μια πρωτοβουλία του Δικτύου Enterprise Europe 

Network με στοχό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της 

διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό, το Δίκτυο διατηρεί βάση δεδομένων, 

η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες εκδηλώσεις. Τα μέλη του Δίκτυο ΕΕΝ στα πλαίσια 

αυτών των εκδηλώσεων παρέχουν δωρεάν υποστηρικτικές υπηρεσίες για να διευκολύνουν 

την διοργάνωση διμερών συναντήσεων μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών 

και άλλων φορέων.  

Η συμμετοχή στις εν λόγω εκδηλώσεις είναι συνήθως δωρεάν, εκτός από 

κάποιες περιπτώσεις, ωστόσο είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προεγγραφή. Η 

κάθε εκδήλωση στοχεύει σε συγκεκριμένη θεματική ενότητα γι’ αυτό έχει το δικό της 

ιστότοπο (πλατφόρμα) για την εγγραφή συμμετοχής, δημιουργία επιχειρηματικού προφίλ 

και επιλογή συναντήσεων.    

Ακολουθεί ανανεωμένος κατάλογος με επιλεγμένες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν 

τους επόμενους μήνες. Επιλέξετε το ΚΕΒΕ, Cyprus Chamber of Commerce and Industry 

(CCCI) ως το τοπικό γραφείο υποστήριξης, “local support office’’.  

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα 

τηλέφωνα 22889752 ή 22889769. 

Με εκτίμηση, 

Στάλω Δημοσθένους 
Ανώτερη Λειτουργός 
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων KEBE 
Enterprise Europe Network Κύπρου 
Email: stalo@ccci.org.cy  
 
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/events?f%5B0%5D=field_eventstartdate%3Anext_year
mailto:stalo@ccci.org.cy


 
 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία Brokerage Event Προθεσμία 
Εγγραφής 

14 -29 
Απριλίου 2021 

Virtual Matchmaking: Re-Engineering the Manufacturing & 
Retail sectors for the New Norm 

Αφορά εταιρείες λιανικής πώλησης, μεταποίησης και τεχνολογίας που 
ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με εμπειρογνώμονες, δημόσιους 
φορείς, παρόχους υπηρεσιών και ακαδημαϊκούς για να ανταλλάξουν 
απόψεις, να συνεργαστούν με σκοπό την ανάκαμψη, την 
αναδιάρθρωση των λειτουργιών τους, τη χρήση νέων τεχνολογιών και 
τον εντοπισμό νέων αγορών. 

29 Απριλίου 
2021 

03 - 12 Μαΐου 
2021 

Connect Day 2021: Matching Start-ups with Corporates and 
Investors 

Ενδιαφέρει εταιρείες που αναζητούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες 
και νεοσύστατες επιχειρήσεις που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με 
επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν σε καινοτόμες ιδέες που 
βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο (pre-seed and seed stage). 

30 Απριλίου 
2021 

10-12 Μαΐου 
2021 

b2b ("SoftWareDays",21) #future of digital business 

Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε εταιρείες και ιδρύματα έρευνας και 
ανάπτυξης που αναζητούν τεχνολογικές, ερευνητικές και 
επιχειρηματικές συνεργασίες. 

5 Μαΐου 2021 

25 Μαΐου 2021 ITmatch – virtual IT/ICT cooperation day 

Ενδιαφέρει σχεδιαστές προγραμμάτων πληροφορικής ή ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών, πάροχους υπηρεσιών, διανομείς και τελικούς χρήστες που 
σχετίζονται με προϊόντα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

16 Μαΐου 2021 

9 Ιουνίου 
2021 

Food eirEEN Virtual Meet the Buyer & Matchmaking Event 
2021 

Ενδιαφέρει επιχειρήσεις (παραγωγούς, εισαγωγείς/διανομείς) του 
κλάδου Τροφίμων & Ποτών 

2 Ιουνίου 
2021 

https://re-engineering-manufacturing-retail-newnorm.b2match.io/
https://re-engineering-manufacturing-retail-newnorm.b2match.io/
https://www.connectday.at/
https://www.connectday.at/
https://2021.b2bsoftwaredays.com/page-351
https://itmatch-virtual-it-ict-cooperation.b2match.io/
https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/
https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/

