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ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ “INNOVENT FORUM” 

10-12 Φεβρουαρίου 2023 
 

Το  Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), διοργανώνει Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων στα 
πλαίσια του «Innovent Forum», με δια ζώσης και διαδικτυακές συναντήσεις με στόχο την προώθηση 
και την ανάδειξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από Εταιρείες, 
Ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια, στις 10-12 Φεβρουαρίου 2023. 
 
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
(ΚΕΒΕ), ως μέλος του ΕΕΝ, προσκαλεί τις Κυπριακές 
επιχειρήσεις και οργανισμούς που διαθέτουν 
καινοτόμα τεχνολογικά προϊόντα ή υπηρεσίες, να 
συμμετάσχουν στις εν λόγω επιχειρηματικές 
συναντήσεις καθώς θα έχουν την ευκαιρία να 
συναντήσουν κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες και να διερευνήσουν νέες ευκαιρίες και πρακτικές. 
 
Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της «Innovent Forum», το ΕΕΝ θα παρέχει τη δυνατότητα 
προκαθορισμένων συναντήσεων 10-12 Φεβρουαρίου 2023 με διεθνείς οργανισμούς και 
επαγγελματίες στους πιο κάτω τομείς: 
 

• Agritech 

• Biotech 

• Construction 

• Creative Industries 

• Edutech 

• Energy 

• Gaming 

• Govtech 

• Healthtech 

• Materials 

• Mobility 

• Smart Cities 

• Traveltech 

 
 

Διαδικασία συμμετοχής: 
Για εγγραφή πατήστε ΕΔΩ. 
Η επιλογή των συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μέσω της παραπάνω 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας και βασίζεται στην δημιουργία κατάλληλου επιχειρηματικού/ 
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τεχνολογικού/ ερευνητικού προφίλ, το οποίο θα αναφέρει το είδος συνεργασίας (προσφορά ή 
ζήτηση).  
 
Για την ενεργοποίηση του προφίλ σας στην πλατφόρμα απαιτείται η δημιουργία ενός τουλάχιστον 
«Marketplace item», μέσω του οποίου δηλώνετε τι προσφέρετε ή τι αναζητάτε. 
 
Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο 
ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα 
των ενδιαφερομένων.  
 
Περισσότερες πληροφορίες για την Διεθνή ‘Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας «Innovent Forum» 
μπορείτε να 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  
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25 January 2023 

 

 

THREE-DAY HYBRID EVENT OF BUSINESS AND TECHNOLOGICAL MEETINGS 
 “INNOVENT FORUM” 10-12 February 2023 

 

The  Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), organizes a Business Meeting Event within the framework of 
the «Innovent Forum», with in-person and online meetings aimed at promoting and highlighting 
innovative products and services developed by Companies, Research Centers, and Universities, on 10-
12 February. 
 
 The Cyprus Chamber of Commerce and Industry 
(CCCI), as a member of the Enterprise Europe Network, 
invites Cypriot companies and organizations offering 
innovative technological products or services to 
participate in these business meetings as they will have 
the opportunity to meet leading technology companies 
and explore new opportunities and practices. 
 
Specifically, within the framework of the “Innovent Forum”, EEN will provide the possibility of pre-
arranged meetings 10-12 February 2023 with international organizations and professionals in the 
following areas: 
 

• Agritech 

• Biotech 

• Construction 

• Creative Industries 

• Edutech 

• Energy 

• Gaming 

• Govtech 

• Healthtech 

• Materials 

• Mobility 

• Smart Cities 

• Traveltech 

 
 

Participation process: 
To register click HERE. 
The selection of the meetings is made by the participants themselves through the above electronic 
platform and is based on the creation of an appropriate business/ technological/ research profile, which 
will indicate the type of cooperation (supply or demand). 
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Activating your profile on the platform requires the creation of at least one "Marketplace item,” 
through which you state what you offer or are looking for. 
 
It is noted that the meetings occur after confirmation by both interested parties and take place at a 
predetermined place and time, according to the availability of the interested parties.  
 
More information about the International Science and Technology Exhibition “Innovent Forum” can be 
found HERE.  

 
Yours faithfully,  
 
 
Maria Klokkari  
CCCI Officer  
Department of European Affairs and Programs  
Enterprise Europe Network Cyprus 
Telephone 22889769, Email: m.klokkari@ccci.org.cy  
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