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Επιχειρηματικές Συναντήσεις στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ICT)
14-15 Νοεμβρίου 2017, Λουξεμβούργο
Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης «Luxembourg Internet Days 2017», που πραγματοποιείται το
Νοέμβριο 2017 στο Λουξεμβούργο από την εταιρεία LU-CIX (Luxembourg Commercial Internet
eΧchange), το Δίκτυο Enterprise Europe Network (ΕΕΝ) θα πραγματοποιήσει εκδήλωση μεσιτείας
(επιχειρηματικές συναντήσεις) στις 14-15 Νοεμβρίου 2017 με σκοπό να διευκολύνει την
ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών.
Η Διεθνής Έκθεση «Luxembourg Internet Days 2017» κατόρθωσε να εδραιωθεί ως βασική έκθεση
για τους επαγγελματίες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) με την παρουσία
υψηλού επιπέδου ομιλητών και την επιλογή σχετικών θεμάτων. Όλα αυτά, καθώς και οι
διαδραστικές συζητήσεις, οι ομάδες εργασίας και οι εκδηλώσεις δικτύωσης, συνέβαλαν στην
προσέλκυση όλο και περισσότερων επισκεπτών κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων από
όλο τον κόσμο. Ενδεικτικά, το 2016 η εν λόγω έκθεση είχε πάνω από 1000 διεθνείς συμμετοχές με
περισσότερες από 400 εταιρείες, 11 βασικούς ομιλητές και 48 εκθέτες.
Οι κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις, που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της έκθεσης
«Luxembourg Internet Days 2017», στοχεύουν στην ενίσχυση ιδανικών στρατηγικών
συνεργασιών ανάμεσα σε εταιρείες εντός και εκτός Ευρώπης που δραστηριοποιούνται στον
τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT). Η εκδήλωση μεσιτείας δίνει την
ευκαιρία στους συμμετέχοντες για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ενημέρωση τελευταίων
τάσεων και νέων εξελίξεων στον εν λόγω τομέα.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει δύο βασικά θέματα:
•
•

Ψηφιοποίηση – με ποιο τρόπο οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) μπορούν να
αξιοποιήσουν στο έπακρο τον σημερινό ψηφιοποιημένο κόσμο.
Κατανεμημένες Επιθέσεις Άρνησης Υπηρεσιών (DISTRIBUTED DENIAL of SERVICES - DDoS),
οι οποίες τείνουν να θεωρούνται ως ένας αυξανόμενος κίνδυνος για την οικονομία του
πλανήτη, πολύ πέρα από το πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
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Η εκδήλωση μεσιτείας θα προσφέρει στις επιχειρήσεις:
•
•
•

ένα διήμερο πρόγραμμα επιχειρηματικών συναντήσεων
την ευκαιρία να οικοδομήσουν ισχυρές εταιρικές σχέσεις στον τομέα των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
μια εξαιρετική ευκαιρία δικτύωσης για τους ηγέτες της ψηφιακής τεχνολογίας, τους
διαχειριστές καινοτομίας, τους ερευνητές, τις νεοσύστατες επιχειρήσεις κλπ.

Διαδικασία συμμετοχής
1. Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα
www.eenmatchmaking.com/Registration/lid2017/regParticipant/edit/0?partnerId=1377&tabs=1&l
andid=17. Το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) ως τοπικό Γραφείο
Υποστήριξης EEN (Support Office) θα σας βοηθήσει στη διαδικασία ετοιμασίας εταιρικού
προφίλ, της επιλογής συναντήσεων και αναζήτησης των καταλληλότερων συνεργατών.
2. Επικύρωση των προφίλ από το ΚΕΒΕ και δημοσίευση τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο
3. Λήψη κωδικού πρόσβασής που θα επιτρέπει την μετάβαση στην ενότητα My b2fair για την
αναζήτηση πιθανών συνεργατών και την διευθέτηση συναντήσεων.
4. Κάθε συνάντηση έχει διάρκεια 25 λεπτά σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα.
5. Κάθε συμμετέχοντας θα λάβει προσωπικό πρόγραμμα συναντήσεων πριν από την
εκδήλωση.
Κόστος συμμετοχής
•
•
•
•

Κάθε εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των €100 για τον πρώτο εκπρόσωπό της.
Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί να παρευρεθεί στην εκδήλωση με δύο ή
περισσότερους αντιπροσώπους θα πρέπει να καταβάλει επιπλέον το ποσό των €75 ανά
άτομο.
Η είσοδος στην Διεθνή Έκθεση «Luxembourg Internet Days 2017» συμπεριλαμβάνεται
στην τιμή.
Οι συμμετέχοντες επιβαρύνονται με τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής.
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