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Επηρεάζεται η επιχείρησή σας από τις δυσλειτουργίες της
παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας;
Αξιοποιήστε την Supply Chain Resilience (SCR) Platform
Δυστυχώς μετά την παγκόσμια πανδημία του κορονοϊού και την αποδιοργάνωση των διεθνών
εμπορικών ρυθμίσεων, οι τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία φαίνεται ότι θα διαταράξουν ακόμη
περισσότερο την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα με τις επιχειρήσεις να πλήττονται σοβαρά.
Για τον λόγο αυτό, το δίκτυο Enterprise Europe Network που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, και στο οποίο το ΚΕΒΕ είναι μέλος, δημιούργησε μια πλατφόρμα για τη στήριξη της
ανθεκτικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού (Supply Chain Resilience platform).
Η πλατφόρμα αυτή σκοπό έχει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν, να αναδιαρθρώσουν
ή να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες αλυσίδες εφοδιασμού από αγορές που είναι πλέον
αποκομμένες από το διεθνές εμπόριο. Επιπρόσθετα, να εφοδιάσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με
πρώτες ύλες και/ή (ημι)τελικά προϊόντα, ανταλλακτικά, εξαρτήματα που χρειάζονται για να
συνεχίσουν την παραγωγή τους.
Η πλατφόρμα εστιάζει στους ακόλουθους τομείς:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αγροδιατροφικό
Κατασκευαστικό
Ψηφιακές Τεχνολογίες
Ηλεκτρονικά Είδη
Ενεργοβόρες βιομηχανίες
Υγεία
Κινητικότητα, Μεταφορές, Αυτοκινητοβιομηχανία
Πρώτες ύλες
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Γιατί πρέπει να εγγραφεί μια επιχείρηση σε αυτήν την πλατφόρμα;
Για το λόγο ότι έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, να
εντοπίσει πιθανούς προμηθευτές ή αγοραστές και να αποκτήσει νέους συνεργάτες. Η πλατφόρμα
περιλαμβάνει επιτυχημένα επιχειρηματικά έργα, καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογίες αιχμής.
Σημαντικό είναι ότι όλα τα επιχειρηματικά προφίλ που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα,
επικυρώνονται πρώτα από τους οργανισμούς-μέλη του Δικτύου Enterprise Europe Network ώστε
να διασφαλιστεί η ακρίβεια και αξιοπιστία των στοιχείων που δίνονται από τις επιχειρήσεις και να
καταστεί πιο ασφαλή η μεταξύ τους επικοινωνία.
/..
een.ec.europa.eu

Διαδικασία συμμετοχής
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας https://supply-chainresilience-platform.b2match.io/ και να συμπληρώσουν τα απαραίτητά στοιχεία για τη
δημιουργία του επιχειρηματικού τους προφίλ.
2. Ακολούθως στην Ενότητα “My opportunities» θα πρέπει να δημιουργήσουν τουλάχιστον
μια επιχειρηματική ευκαιρία επιλέγοντας και επεξηγώντας το προϊόν/ υπηρεσία/
συνεργασία/ εξειδίκευση που προσφέρουν ή αναζητούν.
3. Να αναζητήσουν από τη δημοσιευμένη λίστα επικαιροποιημένων συμμετεχόντων,
δυνητικούς συνεργάτες και να στείλουν προσκλήσεις για διαδικτυακές συναντήσεις.
Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023 και θα γίνεται
συνεχής ανατροφοδότηση με νέα επιχειρηματικά προφίλς.
Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα
22889752, 22889769 ή μέσω email: stalo@ccci.org.cy, m.klokkari@ccci.org.cy
Σας ευχαριστούμε.
Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ
Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων
Συντονίστρια Enterprise Europe Network Κύπρου
https://een.ec.europa.eu/
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