Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β στα πλαίσια του 3ου EUSAIR Forum 2018 στην Ιταλία,
Κατάνια, 24-25 Μαΐου 2018 [ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 407]

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος μέλος του Enterprise-EuropeNetwork-Hellas σας ενημερώνει για την Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β στα πλαίσια
του 3ου EUSAIR Forum 2018 στην Ιταλία, Κατάνια, 24-25 Μαΐου 2018. Για περισσότερες
πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δίκτυο στα στοιχεία που παρατίθενται.
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Το 3ο Φόρουμ για την Στρατηγική της ΕΕ για την Μακρο - Περιφέρεια Αδριατικής- Ιονίου (EUSAIR), θα
πραγματοποιηθεί στην Κατάνια, Ιταλία, στις 24-25 Μαΐου 2018. Το Φόρουμ διοργανώνεται από την Ιταλική
Δημοκρατία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υποστήριξη του EUSAIR Facility Point και
στοχεύει τόσο στην προβολή της Στρατηγικής όσο και στην αξιολόγηση της μέχρι τώρα προόδου των εργασιών
της, ιδιαίτερα μετά το δεύτερο Φόρουμ που οργανώθηκε στα Ιωάννινα τον Μάιο του 2017.
Μετά την επιτυχία των δύο προηγούμενων εκδηλώσεων επιχειρηματικών συναντήσεων που έλαβαν χώρα
στο Ντουμπρόβνικ και στα Ιωάννινα, το Enterprise Eurοpe Network καλείται να διοργανώσει, για τρίτη συνεχή
φορά, συναντήσεις συνεργασίας.
Οι Βασικοί θεματικοί άξονες (με έμφαση στον τουρισμό) είναι:
•

Εναλλακτικός Τουρισμός

•

Γαστρονομικός Τουρισμός

•

Ιατρικός και Ιαματικός Τουρισμός

•

Υπεύθυνη διαχείριση τουρισμού (καινοτομία και ποιότητα)

•

Δια-τομεακός τουρισμός: ICT, Μεταφορές, Ενέργεια, Υγεία

•

Θαλάσσιος, παράκτιος τουρισμός και τουρισμός κρουαζιέρας

•

Προσβάσιμος τουρισμός

•

Συνεδριακός τουρισμός

•

Θαλάσσιες μεταφορές & logistics

•

Ενδιάμεσες στάσεις και συνδέσεις με άλλες περιοχές της ενδοχώρας

•

Δίκτυα Ενέργειας

•

Θαλάσσιο περιβάλλον

•

Διεθνή οικοσυστήματα και βιοποικιλότητα

•

Μόλυνση της θάλασσας

•

Γαλάζιες Τεχνολογίες

•

Υδατοκαλλιέργειες
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•

Θαλάσσια διακυβέρνηση και υπηρεσίες

•

Μπλε Ενέργεια

•

Θαλάσσιοι ορυκτοί πόροι

Οι φορείς του Enterprise Europe Network της Ιταλίας έχουν αναλάβει τη διοργάνωση, σε συνεργασία με τα
αντίστοιχα γραφεία του ΕΕΝ στην Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Μαυροβούνιο, Σερβία και
Σλοβενία.

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:
Σε κάθε Φόρουμ συμμετέχει ένας σημαντικός αριθμός φορέων, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες
υπηρεσίες της ΕΕ, υπουργεία, περιφερειακές αρχές, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ακαδημαϊκοί φορείς, στους
οποίους δίνεται η ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες καθώς επίσης να συζητήσουν για δυνητικές
συνεργασίες.
Επίπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Joint Research Centre, των Υπουργείων και άλλων
οργανισμών.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους συνεργασίας με την Κίνα για τον
τουρισμό (ECTY), το ΕΕΝ της Ιταλίας έχει προσκαλέσει επιχειρήσεις του τομέα του τουρισμού από την
Κίνα για να συμμετάσχουν στις επιχειρηματικές συναντήσεις.

Διαδικασία συμμετοχής:
Πληροφορίες και εγγραφή στις επιχειρηματικές συναντήσεις: https://b2b-eusair-forum-2018.b2match.io/
Πληροφορίες και εγγραφή στο Φόρουμ: http://www.adriatic-ionian.eu/event/3rd-eusair-forum/
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.
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Κάθε συμμετέχων θα λάβει το ατομικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση.
Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν από τις 9:00 ως τις 13:30 την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018.

Σημαντικές ημερομηνίες:
•

Εγγραφή και υποβολή προφίλ: 21 Μαρτίου ως τις 22 Μαΐου 2018

•

Αιτήσεις για συναντήσεις: 2-22 Μαΐου 2018

•

Αποστολή προκαταρκτικού ατομικού προγράμματος: 22 Μαΐου 2018

•

Οριστικό πρόγραμμα και διεξαγωγή της εκδήλωσης των Επιχειρηματικών Συναντήσεων: 24 Μαΐου
2018

Κόστος συμμετοχής:
•

Η συμμετοχή στην Εκδήλωση είναι δωρεάν.

•

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Λοιπές σημαντικές πληροφορίες:
Συμμετέχουσες επιχειρήσεις & οργανισμοί από τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μπορούν
κατά την εγγραφή τους να επιλέξουν τοπικό Γραφείο Υποστήριξης (Support Office) τον Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (GR – Association of Industries in Thessaly and in
Central Greece (AITCG)), ώστε να υπάρξει η κατάλληλη υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία της επιλογής
συναντήσεων και αναζήτησης των καταλληλότερων συνεργατών.

Με την υποστήριξη:

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΣΒΘΚΕ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Enterprise Europe Network – Hellas»
κα. Στέλλα Βαϊνά – Υπεύθυνη Τμήματος ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network- Hellas
κα. Γιόλα Φράγκου – Υπεύθυνη Πληροφόρησης ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network- Hellas
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