
 

EUROPE 2020 Strategy for Growth: Διεθνής εκδήλωση 

επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β Networking Event) 
στη Λισαβώνα, Πορτογαλία 28 & 29 Νοεμβρίου 2013 

 

 

 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη "Ευρώπη 2020" 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διεθνή εκδήλωση για επιχειρηματικές 

συνεργασίες, στην Πορτογαλία. 

Η εκδήλωση θα αφορά μία διημερίδα υπό τον τίτλο "Αναπτυξιακή 
Στρατηγική - Ευρώπη 2020: Προώθηση Επιχειρηματικών 

Συνεργασών στην Πορτογαλία", στις 29 Νοεμβρίου, στη Λισαβώνα 
και αποτελεί πρωτοβουλία του Antonio Tajani, Αντιπροέδρου της ΕΕ και 

αρμόδιου για τη Βιομηχανία και την Επιχειρηματικότητα,ενώ 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με το "Europe Enterprise Network-

PORTUGALINOVA NET" και τον οργανισμό aicep Portugal Global 

(Trade & Investment Agency) 
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Στις 28 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί, επίσης, συνέδριο για 
επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Πορτογαλία. Το 
ελληνικό δίκτυο "Enterprise Europe Network-Hellas", υποστηρίζει 

την εκδήλωση παροτρύνοντας τη  συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων με 
στόχο τη σύναψη διεθνών επιχειρηματικών συμφωνιών. 

Η πρωτοβουλία στοχεύει στη συνεργασία επιχειρήσεων από την 
Πορτογαλία με επιχειρήσεις από χώρες εντός και εκτός Ευρώπης, σε τομείς 
που συνεισφέρουν σημαντικά στην εγχώρια ανάπτυξη. Απευθύνεται, 

κυρίως, σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ερευνητικούς 
φορείς που επιθυμούν να αναπτύξουν και να επεκτείνουν τις 

δραστηριότητές τους στον Ευρωπαϊκό χώρο.  

Οι εγγραφές ξεκίνησαν ήδη από τις 2 Οκτωβρίου και, μέχρι στιγμής, 
περισσότερες από 200 επιχειρήσεις έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους 

για συμμετοχή στις διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β). Η 
εκδήλωση καλύπτει όλους τους θεματικούς τομείς, με έμφαση σε: 

 Θαλάσσια Οικονομία 

 Υγεία 

 Τουρισμός 

 Αυτοκινητικά Εξαρτήματα 

 Αεροναυτικά Εξαρτήματα 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 Γεωργία και Τρόφιμα 

 Βιομηχανία Χαρτιού και Πολτοποίηση Χαρτιού 

 Κέντρα Παροχής Κοινών Υπηρεσιών 

Οι συμμετέχοντες στις επιχειρηματικές συναντήσεις θα έχουν τη 

δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με επιχειρηματικές και επενδυτικές 
δυνατότητες που προσφέρει η αγορά της Πορτογαλίας, να ενημερωθούν 

για τις εγχώριες επιχειρήσεις, να συζητήσουν δυνητικές συνεργασίες και να 
προωθήσουν τις επιχειρήσεις τους σε ένα εξαιρετικά ευρύ δίκτυο. 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις επιχειρηματικές 

συναντήσεις καλούνται να υποβάλλουν το προφίλ τους, έως τις  14 
Νοεμβρίου (τελευταία παράταση), στην ιστοσελίδα: 

http://www.b2match.eu/m4g-portugal. Στη συνέχεια, έως τις 18 
Νοεμβρίου, θα ενημερωθούν για το προσωπικό τους πρόγραμμα 

συναντήσεων. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. 

 

 

 

 

 

 

http://www.b2match.eu/m4g-portugal


 

 

Σημαντικές ημερομηνίες: 

14 Νοεμβρίου Προθεσμία υποβολής προφίλ 

   

8 - 18 

Νοεμβρίου 

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατ' ιδίαν 
συναντήσεις 

28 Νοεμβρίου 

Πραγματοποίηση Ημερίδας με θέμα "Αναπτυξιακή 
Στρατηγική «Ευρώπη 2020»: 

Προώθηση Επιχειρηματικών Συνεργασιών στην 
Πορτογαλία" 

29 Νοεμβρίου 
Πραγματοποίηση εκδήλωσης διμερών επιχειρηματικών 
συναντήσεων (B2B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Ομονοίας 50, 653 02 Καβάλα, Τηλ: 2510-833964, Fax: 2510-835946  

E-mail: info@chamberofkavala.gr http:// www.chamberofkavala.gr 

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 
(Competitiveness and Innovation Programme 2007-2013) 

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the use 
which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those of the author and do not 
necessarily reflect the policies of the European Commission. 
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