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Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων στους Τομείς του Νερού και Περιβάλλοντος 
 
Το  Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), διοργανώνει Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων στα πλαίσια της 26ης 

Διεθνούς Έκθεσης Νερού και Περιβάλλοντος «SMAGUA 2023», στη Σαραγόσα της Ισπανίας, 7-9 του Μάρτη 2023.  

 
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), ως 

μέλος του ΕΕΝ, προσκαλεί τις Κυπριακές επιχειρήσεις και 

οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε θέματα νερού και 
περιβάλλοντος να συμμετάσχουν στην εν λόγω έκθεση καθώς θα 

έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν κορυφαίες εταιρείες του 
κλάδου και να διερευνήσουν νέες τεχνολογίες, εξοπλισμό και 

καλές πρακτικές. 

 
Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της «SMAGUA 2023», το ΕΕΝ θα παρέχει τη δυνατότητα προκαθορισμένων 

συναντήσεων 7-8 Μαρτίου 2023 με διεθνείς οργανισμούς και επαγγελματίες στους πιο κάτω τομείς: 
  

• Επεξεργασία και αποθήκευση νερού 

• Επεξεργασία και διαχείριση των αποβλήτων 
• Όργανα, ανάλυσης και αυτοματοποίησης 

• Εταιρείες μηχανικών και συμβούλων 
• Περιβάλλον και Ενέργεια 

• Καθαρισμός και συντήρηση δρόμων 

• Ανάκτηση ενέργειας και στερεά υλικά 

• Αποκατάσταση μολυσμένων εδαφών 
• Ατμοσφαιρική ρύπανση και καθαρισμός 

αερίων 
• Εξοπλισμός 

  

Για εγγραφή στην Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων του ΕΕΝ και περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.  

Περισσότερες πληροφορίες για την Διεθνή ‘Έκθεση «SMAGUA 2023» μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.  
 

Το πρόγραμμα της έκθεσης μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ.  
 

Με εκτίμηση,  

 
Μαρία Κλόκκαρη  

Λειτουργός ΚΕΒΕ  
Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων  

Enterprise Europe Network Κύπρου 
Τηλ. 22889769, Email: m.klokkari@ccci.org.cy  

https://een.ec.europa.eu/
https://ccci.org.cy/
https://smagua2023.b2match.io/
https://www.feriazaragoza.com/smagua-2023
https://drive.google.com/file/d/1C8maF4_eI7NxB7G6c4axTVKfSjfHFDoy/view?usp=sharing
mailto:m.klokkari@ccci.org.cy
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Brokerage Event in the Sectors of Water and Environment 
 

The Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), is organizing a Brokerage Event in the framework of the 26th 
International Water and Environment Exhibition "SMAGUA 2023", in Zaragoza, Spain, 7-9 March 2023. 
 

The Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI), as a 
member of ΕΕΝ, invites Cypriot companies and organizations 
active in water and environmental issues to participate in this 
exhibition as they will have the opportunity to meet leading 
companies in the industry and explore new technologies, 
equipment, and good practices. 
 

Specifically, in the framework of “SMAGUA 2023”, EEN will provide the possibility of pre-arranged 
meetings on 7-8 March 2023 with international organizations and professionals in the following areas: 
  
• Water treatment and storage 
• Waste treatment and management 
• Instrumentation, analysis, and 
automation 
• Engineering and consulting companies 
• Environment and Energy 

• Street cleaning and maintenance 
• Energy recovery and solid materials 
• Remediation of contaminated soils 
• Air pollution and gas purification 
• Other equipment 

  
To register for the EEN Brokerage Event and for more information click HERE.  
More information about the International Exhibition “SMAGUA 2023” can be found HERE.  
 
You can find HERE the program of the exhibition.  
 
Yours faithfully,  
 
 
Maria Klokkari  
CCCI Officer  
Department of European Affairs and Programs  
Enterprise Europe Network Cyprus 
Telephone 22889769, Email: m.klokkari@ccci.org.cy  

https://een.ec.europa.eu/
https://ccci.org.cy/
https://smagua2023.b2match.io/
https://www.feriazaragoza.com/smagua-2023
https://drive.google.com/file/d/1C8maF4_eI7NxB7G6c4axTVKfSjfHFDoy/view?usp=sharing
mailto:m.klokkari@ccci.org.cy
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