
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ιανουαρίου 2017 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις επερχόμενες Εκδηλώσεις Μεσιτείας (Brokerage 

Events) που γίνονται στα πλαίσια Διεθνών Εκθέσεων του εξωτερικού και στις οποίες το Κυπριακό 

Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), με την ιδιότητά του ως μέλος του Δικτύου «Enterprise 

Europe Network», είναι συνδιοργανωτής. 

Οι Εκδηλώσεις Μεσιτείας στόχο έχουν:  

 την εξεύρεση επιχειρηματικών εταίρων  

 την αναζήτηση νέων αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών 

 την ενημέρωση για νέες τεχνολογίες, καινοτόμες λύσεις και τάσεις της αγοράς 

 

1. «Farmaforum 2017. Pharma, cosmetic and biotech brokerage event»  
Θα διεξαχθεί στις 2 Μαρτίου 2017 στη Μαδρίτη της Ισπανία στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκδήλωσης  
«FARMAFORUM 2017» (1-3 Μαρτίου 2017). Απευθύνεται σε: 

 Φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες καλλυντικών 

 Βιοτεχνολογικές, διαγνωστικές βιομηχανίες και βιομηχανίες κλινικών δοκιμών 

 Προμηθευτές εργαστηρίων 

 Πανεπιστήμια, ινστιτούτα και άλλους οργανισμούς που αναζητούν εμπορικούς, 
τεχνολογικούς ή ερευνητικούς εταίρους από την Ευρώπη και πέραν αυτής. 

Εγγραφή και υποβολή επιχειρηματικών προφίλ το αργότερο μέχρι τις 1 Μαρτίου 2017 στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.b2match.eu/farmaforum2017  
Κόστος συμμετοχής: Δωρεάν 
Χώρος Διεξαγωγής:  IFEMA Madrid, Avenida Partenόn 5, Μαδρίτη, Ισπανία 
 

2. «Future Match ICT at CeBIT 2017»  

Θα διεξαχθεί στις 20-24 Μαρτίου 2017 στο Ανόβερο της Γερμανίας στο πλαίσιο της Διεθνούς 

Εκδήλωσης  «CeBIT 2017 (world's largest computer fair)». Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που 

ασχολούνται με: 

 Μαζικά Δεδομένα (Big Data & Cloud) 

 Ηλεκτρονικές συσκευές & εξοπλισμός επιχειρήσεων 

 Εμπόριο & Banking 

https://www.b2match.eu/farmaforum2017


 Επικοινωνία & Δίκτυα 

 Διαχείριση Περιεχομένου Επιχείρησης (ECM) 

 Λύσεις εισόδου/ εξόδου (Input/Output solutions)  

 Προγραμματισμό Επιχειρηματικών Πόρων (ERP Solutions) 

 Ανθρώπινο Δυναμικό (HR Solutions) 

 Διαδίκτυο (Internet of Things) 

 Marketing και Πωλήσεις (Marketing and Sales Solutions) 

 Έρευνα & Καινοτομία 

 Ασφάλεια 

 Μη επανδρωμένα (unmanned) Συστήματα & Λύσεις 
Εγγραφή και υποβολή επιχειρηματικών προφίλ το αργότερο μέχρι τις 7 Μαρτίου 2017 στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.b2match.eu/futurematch2017  
Κόστος συμμετοχής: 110,00 ευρώ + ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εισιτηρίων για την έκθεση 
CeBIT  
Χώρος Διεξαγωγής:  CeBIT Fair, Αίθουσα 6, stand A18/27, Ανόβερο, Γερμανία 
 

3. EEN Brokerage Event during Hannover Messe 2017 
Θα διεξαχθεί στις 24-28 Απριλίου 2017 στο Ανόβερο της Γερμανίας στο πλαίσιο της Διεθνούς 
Εκδήλωσης  «HANNOVER MESSE 2017» (24-28 Απριλίου 2017). Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που 
ασχολούνται με: 

 Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) 

 Βιομηχανικό αυτοματισμό και Τεχνολογία των Πληροφοριών (IT) 

 Βιομηχανική προσφορά 

 Μηχανική παραγωγή και υπηρεσίες 

 Ενεργειακή και περιβαλλοντική τεχνολογία 
Εγγραφή και υποβολή επιχειρηματικών προφίλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.een-
matchmaking.com/hannovermesse2017  
Κόστος συμμετοχής: Για εγγραφή πριν τις 24 Φεβρουαρίου 2017, η συμμετοχή είναι δωρεάν. 
Ωστόσο, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα της εκδήλωσης, αν ακυρώσετε τη συμμετοχή σας 
θα χρεωθείτε πρόστιμο ύψους 150,00 ευρώ. 
Περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους συμμετοχής, θα πρέπει να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα http://www.een-matchmaking.com/hannovermesse2017/Home/Index/2
Χώρος Διεξαγωγής:  Hannover Exhibition Ground, Global Business & Markets, Αίθουσα 3, D-30521 
Ανόβερο, Γερμανία 
 

4. Future of Building 2017 - Conference and B2B Brokerage Event 
Θα διεξαχθεί στις 17-18 Μαΐου 2017 στη Βιέννη της Αυστρίας στο πλαίσιο της Διεθνούς 
Εκδήλωσης  «Future of Building». Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 
ακόλουθους τομείς: 

 Μηχανική και σχεδιασμός/ Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής και κατασκευών 

 Κατασκευές / δευτεροβάθμια εργολαβία 

 Οικοδομικά υλικά / εξαρτήματα και συστήματα 

https://www.b2match.eu/futurematch2017
http://www.een-matchmaking.com/hannovermesse2017
http://www.een-matchmaking.com/hannovermesse2017
http://www.een-matchmaking.com/hannovermesse2017/Home/Index/2


 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας / τεχνολογίες κλιματισμού και κτιρίων 

 Επιχειρηματικές υπηρεσίες / όμιλοι και σύλλογοι/ διαμορφωτές της κοινής απόφασης 
Εγγραφή και υποβολή επιχειρηματικών προφίλ το αργότερο μέχρι τις 28 Απριλίου 2017 στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.b2match.eu/building2017
Κόστος συμμετοχής: Δωρεάν 
Σημειώστε πως θα υπάρξει χρέωση 125,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) σε περίπτωση που δεν παρευρεθείτε 
στην εκδήλωση, εάν δεν γίνει ακύρωση μέχρι τις 15 Μαΐου, 2017. 
Χώρος Διεξαγωγής:  Austrian Federal Economic Chamber (WKÖ), Wiedner Hauptstraße 63, 1040, 
Βιέννη, Αυστρία 

5. European Maritime Day matchmaking event 
Θα διεξαχθεί στις 19 Μαΐου 2017 στην πόλη Poole της Αγγλίας στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
«European Maritime Day Conference 2017» (18-19 Μαΐου 2017).  
Η εν λόγω εκδήλωση μεσιτείας απευθύνεται σε καινοτόμες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, 
ερευνητές, δημόσιες αρχές και άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους 
τομείς: 

 Υδατοκαλλιέργεια 

 Παράκτιος τουρισμός 

 Θαλάσσια βιοτεχνολογία 

 Ενέργεια Ωκεανού 

 Εξόρυξη θαλάσσιου βυθού 

 Θαλάσσια έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία 

 Θαλάσσια Βιομηχανία 

 Θαλάσσιες και Ναυπηγικές τεχνολογίες και εξοπλισμό  

 Θαλάσσια και λιμενική ασφάλεια 

 Θαλάσσιες Υπηρεσίες και μεταφορές 

 Δεξιότητες και Κατάρτιση 
Εγγραφή και υποβολή επιχειρηματικών προφίλ το αργότερο μέχρι τις 18 Μαΐου 2017 στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.b2match.eu/emd2017  
Κόστος συμμετοχής: Δωρεάν 

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγγραφούν στο συνέδριο «European Maritime Day 
Conference 2017» προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκδήλωση μεσιτείας. 

Χώρος Διεξαγωγής: Lighthouse | Poole's Centre for the Arts, Poole, UK 

Διαδικασία συμμετοχής στις εκδηλώσεις μεσιτείας 

 Εγγραφή και υποβολή επιχειρηματικών προφίλ στις σχετικές προαναφερθείσες ιστοσελίδες 

 Έλεγχος και έγκριση των προφίλ από το ΚΕΒΕ ως Τοπικό Γραφείο Υποστήριξης Enterprise 

Europe Network.  

 Δημοσίευση των προφίλ στον κατάλογο των συμμετεχόντων επιχειρήσεων στην ιστοσελίδα 

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση.  

https://www.b2match.eu/building2017
https://www.b2match.eu/emd2017


 Επιλογή πιθανών συνεργατών και αποστολή αιτημάτων για ολιγόλεπτες συναντήσεις 
(συνήθως 20 λεπτά). Η προθεσμία υποβολής αιτημάτων για κάθε Εκδήλωση Μεσιτείας 
αναγράφεται στη σχετική ιστοσελίδα. 

 Πιθανότητα παραλαβής πρόσκλησης από άλλες εταιρείες για συνάντηση.  

 Παραλαβή προγράμματος συναντήσεων ξεχωριστά για κάθε συμμετέχουσα εταιρεία λίγες 
μέρες πριν από την εκδήλωση. 

 

Γλώσσα Επικοινωνίας: Αγγλική 

Περισσότερες πληροφορίες: 

 
Ζωή Πιερίδου 
Βοηθός Λειτουργός 
Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38, 1066, Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: 22889769 
E-mail: bsccyz@ccci.org.cy 
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