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Καβάλα 10/04/2017 

Πρόσκληση  

«Επιχειρηματικές Συναντήσεις (Β2Β 

http://

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων Enterprise Euro

Συναντήσεις στα Ιωάννινα, οι οποίες

Το 2ο Φόρουµ για την Στρατηγική της

Strategy for the Adriatic and Ionian Region), 

∆ηµοκρατία µε την υποστήριξη του

Ιωάννινα. 

Στο πλαίσιο του παραπάνω Φόρουµ

Hellas, διοργανώνει µε το Ε.Κ.Τ. και

Συναντήσεις (Β2Β) των χωρών της Αδριατικής

Μαυροβούνιο, Σερβία, Σλοβενία), το

  

Η Εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα στους

τους και να βρουν τους 

 

Οι βασικοί θεµατικοί τοµείς είναι: 

• Τρόφιµα και ποτά 

• Τουρισµός 

• ∆ιατοµεακός τουρισµός: ICT, Μεταφορές

• Υδατοκαλλιέργειες 

• Θαλάσσιες τεχνολογίες 

• Θαλάσσιες µεταφορές και υπηρεσίες

• Θαλάσσιο περιβάλλον 

 

  

Επιχειρηματικές Συναντήσεις (Β2Β Eusair 2017)

://www.b2match.eu/eusair2017  

Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει για τις Επιχειρηματικές 

οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11

Στρατηγική της ΕΕ για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής- Ιονίου

Strategy for the Adriatic and Ionian Region), το οποίο διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

υποστήριξη του EUSAIR Facility Point θα πραγµατοποιηθεί στις 11 & 12 

Φόρουµ, το Επιµελητήριο Ιωαννίνων, µέλος του ∆ικτύου Enterprise Europe Network

Ε Κ Τ. και συνδιοργανωτές τα υπόλοιπα Μέλη του ΕΕΝ-Hella

χωρών της Αδριατικής και του Ιονίου (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Σλοβενία), το πρωί της 11ης Μαΐου 2017, στο Hotel Du Lac 

ατότητα στους συµµετέχοντες φορείς να παρουσιάσουν τα προϊόντα

τους κατάλληλους εταίρους για τη σύναψη διεθνών

τουρισµός: ICT, Μεταφορές, Ενέργεια, Υγεία 

µεταφορές και υπηρεσίες 

GREECE 
 
 

2017)»  

 

Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων 

τις Επιχειρηματικές 

Τετάρτη 11 Μαΐου 2017. 

Ιονίου (EUSAIR Forum: EU 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική 

οιηθεί στις 11 & 12 Μαΐου 2017, στα 

∆ικτύου Enterprise Europe Network-

Hellas, τις Επιχειρηµατικές 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ιταλία, 

 Hotel Du Lac – Congress Center. 

παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

σύναψη διεθνών συνεργασιών. 
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Ποιος µπορεί να συµµετέχει; 

• Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τοµείς 

• Πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα 

• Επιµελητήρια 

• Clusters 

• Άλλοι οργανισµοί και ενδιαφερόµενοι από την περιοχή Ιονίου και Αδριατικής 

 

Τα οφέλη της συµµετοχής: 

Η Εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του 2ου EUSAIR Φόρουµ και αποτελεί σηµαντική ευκαιρία για 

Επιχειρήσεις και Οργανισµούς από την Ελλάδα που ενδιαφέρονται για επαφές µε δυνητικούς συνεργάτες στο 

εξωτερικό, νέους πελάτες/προµηθευτές και νέες τεχνολογίες, αντίστοιχα για Επιχειρήσεις από το εξωτερικό που 

ενδιαφέρονται για την ελληνική αγορά και τις Επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα. 

  

Οι συµµετέχοντες στις Επιχειρηµατικές Συναντήσεις θα έχουν την ευκαιρία, επίσης, να συναντηθούν µε 

εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το δίκτυο των 

Επιχειρηµατικών Αγγέλων, των Υπουργείων και άλλων οργανισµών. 

 

∆ιαδικασία συµµετοχής: 

• Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να συµπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρµα συµµετοχής 

(https://www.b2match.eu/eusair2017/sign_up) και να υποβάλουν το προφίλ τους 

(ζήτηση ή προσφορά Επιχειρηµατικών προτάσεων, τεχνολογικών προϊόντων ή συµµετοχής σε 

ερευνητικά προγράµµατα). 

• Tα προφίλ δηµοσιεύονται σε ηλεκτρονικό κατάλογο και αποτελούν τη βάση για τη διοργάνωση διµερών 

συναντήσεων µε δυνητικούς συνεργάτες. 

• Αναζητήστε στα δηµοσιευµένα προφίλ τους συνεργάτες που ταιριάζουν στις ανάγκες σας και ζητήστε 

τους να τους συναντήσετε κατά τις ηµέρες του brokerage event στον προκαθορισµένο χώρο. 

• Κάθε συµµετέχων θα λάβει το ατοµικό του πρόγραµµα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση. 

• Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν από τις 9:30 ως τις 13:30 την Πέµπτη 11 Μαΐου 2017. 

Σηµαντικές ηµεροµηνίες: 

• Εγγραφή και υποβολή προφίλ: ως τις 5 Μαΐου 2017 

• Αιτήσεις για συναντήσεις: 26 Απριλίου έως 5 Μαΐου 2017 

• Αποστολή προκαταρκτικού ατοµικού προγράµµατος: 10 Μαΐου 2017 

• Ηµέρα διεξαγωγής της εκδήλωσης των Επιχειρηµατικών Συναντήσεων: 11 Μαΐου 2017 
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Κόστος συµµετοχής: 

• Η συµµετοχή στην Εκδήλωση είναι δωρεάν. 

• Τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής επιβαρύνουν τους συµµετέχοντες. 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο 

Επιμελητήριο Καβάλας Enterprise Europe Network κα Σούζη Μαυρομμάτη τηλ. 2510 222212 

εσωτ. 4 , Χάρη Ντούπη εσωτ. 11, και στο site του Επιμελητηρίου www.kcci.gr.  

 

 

Ο Πρόεδρος 

Άγγελος Τσατσούλης 


