15 Μαρτίου, 2022

Διαδικτυακές Εκδηλώσεις Διεθνοποίησης
με στόχο την Ιαπωνική Αγορά

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για δύο επικείμενες Διαδικτυακές Εκδηλώσεις Διεθνοποίησης, οι
οποίες απευθύνονται σε ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την Ιαπωνική
αγορά.
Α. EU-Japan Green Transition Matchmaking
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το EU Japan Industrial Cooperation Center μέλος του δικτύου
Enterprise Europe Network και συγκεντρώνει εταιρείες καθώς και ερευνητικούς οργανισμούς από
την Ιαπωνία και την Ευρώπη, για την δημιουργία επιχειρηματικών συνεργασιών που θα συμβάλλουν
στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και συγκεκριμένα στην άμεση μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα.
Ο κάθε συμμετέχοντας μπορεί να διερευνήσει τα προφίλ των άλλων συμμετεχόντων και να αναζητήσει
πιθανούς συνεργάτες με λέξεις-κλειδιά και τομείς δραστηριοποίησης. Είναι δυνατή η αποστολή
μηνυμάτων ή υποβολή αιτήματος συναντήσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με τη μορφή
βιντεοκλήσεων.
Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους
τομείς:
•
•
•
•
•

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Υποδομές έξυπνης ενέργειας
Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων
Βιοενέργεια
Τεχνολογίες για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα

Η συμμετοχή στο EU-Japan Green Transition Matchmaking είναι δωρεάν.
Η προθεσμία εγγραφής είναι έως τις 17 Μαρτίου 2022 ενώ οι συναντήσεις θα
πραγματοποιηθούν από 14 – 18 Μαρτίου 2022.
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Για περισσότερες πληροφορίες:
https://eu-japan-green-transition-2022.b2match.io/invitation/jAIWhNY

Β. Food & Drinks Virtual missions in Japan – May 2022
Το EU-Japan Centre στα πλαίσια της Έκθεσης Afia, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ιαπωνία στις
18 – 20 Μαΐου 2022, δέχεται αιτήσεις για την επικείμενη διαδικτυακή αποστολή Τροφίμων και Ποτών,
η οποία απευθύνεται στους παραγωγούς τροφίμων της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς
συστατικών και πρόσθετα τροφίμων.
Το EU-Japan Centre θα δώσει την ευκαιρία σε πέντε (5) ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συνεκθέσουν εικονικά τα προϊόντα τους στην έκθεση.
Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στους
ακόλουθους τομείς:
•
•
•
•
•

λειτουργικά συστατικά για μεταποιημένα τρόφιμα (π.χ. έλαια πυκνά σε θρεπτικά συστατικά,
κόκκοι)
υγιεινά τρόφιμα/συμπληρώματα
καρυκεύματα / εκχυλίσματα
γεύσεις και μπαχαρικά
γαλακτωματοποιητές και σταθεροποιητές

Ο τομέας της τεχνολογίας τροφίμων θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί επιλέξιμος.
Η διαδικτυακή αποστολή θα πραγματοποιηθεί στις 18 – 20 Μαΐου 2022.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022. Οι διαθέσιμες θέσεις είναι
πέντε (θα γίνει επιλογή).
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω της πιο κάτω ιστοσελίδας:
https://www.eu-japan.eu/events/food-drinks-virtual-mission-may-2022
Διαδικτυακός ιστότοπος της έκθεσης για πληροφορίες: https://www.ifiajapan.com/en
Η συμμετοχή στην διαδικτυακή έκθεση είναι δωρεάν.
Παραμένοντας στη διάθεσή σας.
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