
 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Nordic Organic & Natural Matchmaking – Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα 

των Οργανικών Τροφίμων & Ποτών, 14-15 Νοεμβρίου 2018, στο Μάλμο της Σουηδίας, στο πλαίσιο των 

εκθέσεων Nordic Organic Food Fair and Natural Products Scandinavia. 

 [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:830] 

 

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Enterprise-Europe-

Network-Hellas, σας αποστέλλει ενημερωτική εγκύκλιο σχετικά με τη διοργάνωση της εκδήλωσης 

Nordic Organic & Natural Matchmaking, η οποία πραγματοποιείται ενόψει των εκθέσεων Nordic 

Organic Food Fair και Natural Products Scandinavia.  
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Στο πλαίσιο των εκθέσεων Nordic Organic Food Fair και Natural Products Scandinavia, 

διοργανώνεται η εκδήλωση Nordic Organic & Natural Matchmaking, σκοπός της οποίας 

είναι να πραγματοποιηθούν επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B) μεταξύ 

εισαγωγέων/διανομέων του κλάδου των Οργανικών Τροφίμων-Ποτών & Φυσικών 

Προϊόντων και παραγωγών των προϊόντων αυτών, από τις συμμετέχουσες χώρες. Η 

εκδήλωση, που αποτελεί πρωτοβουλία του δικτύου Enterprise Europe Network, θα 

πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εκθέσεις, δηλαδή 14-15 Νοεμβρίου 2018 στο Μάλμο 

της Σουηδίας. 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Ολοκληρωμένης Επιχειρηματικής Υποστήριξης “Enterprise Europe Network-

Hellas”, προσκαλεί εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να 

αναπτύξουν ή να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στον ευρωπαϊκό 

χώρο, να συμμετέχουν στη Διεθνή Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων “Nordic 

Organic & Natural Matchmaking”. 

Η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων διοργανώνεται από τις εκθέσεις Nordic Organic 

Food Fair and Natural Products Scandinavia, σε συνεργασία με το Δίκτυο Enterprise Europe 

Network και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Οι εκθέσεις 

Η έκθεση Nordic Organic Food Fair, είναι η μοναδική εμπορική εκδήλωση που αφορά 

οργανικά τρόφιμα και ποτά στην Σκανδιναβία και πραγματοποιείται παράλληλα με την 

έκθεση Natural Products Scandinavia που αφορά σε φυσικά προϊόντα (14-15 Νοεμβρίου 

2018). Με πάνω από 500 εκθέτες και περισσότερους από 5.000 επισκέπτες από διάφορες 

χώρες που αναμένεται να φιλοξενήσουν, οι δύο εκθέσεις αποτελούν μια σημαντική 

εκδήλωση, παγκοσμίως, στον κλάδο των οργανικών, βιολογικών και φυσικών προϊόντων. 

B2B – Προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις 

Το σουηδικό Δίκτυο “Enterprise Europe Network” σε συνεργασία με το ελληνικό, θα 

διοργανώσουν μια εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων (Nordic Organic & Natural 

Matchmaking), ώστε αγοραστές και εισαγωγείς οργανικών τροφίμων να πραγματοποιήσουν 

κατ’ ιδίαν συναντήσεις (B2B) με επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στην εκδήλωση και να εξάγουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό. 

 

Διαδικασία συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή κάνοντας απευθείας 

εγγραφή στην ειδική ιστοσελίδα της εκδήλωσης Nordic Organic & Natural Matchmaking. 

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία δηλώσεων συμμετοχής από τις ελληνικές επιχειρήσεις 

(έως 31/10/2018) και αναρτηθούν τα επιχειρηματικά τους προφίλ στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα – με την υποστήριξη των στελεχών του Δικτύου Enterprise Europe Network- οι 

“επιχειρήσεις – αγοραστές” θα επιλέξουν με ποιες ελληνικές επιχειρήσεις θα ήθελαν να 

https://nordic-organic-natural-matchmaking.b2match.io/home
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συναντηθούν, ώστε να διερευνήσουν τη δυνατότητα επιχειρηματικών συνεργασιών. Με 

τον τρόπο αυτό, κάθε επιχείρηση θα γνωρίζει, εγκαίρως, πόσες συναντήσεις (αν εκφραστεί 

ενδιαφέρον από τις αντίστοιχες αλλοδαπές) θα έχει και με ποιες επιχειρήσεις θα τις 

πραγματοποιήσει. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τη στιγμή που αποδέχεστε το αίτημα να παρευρεθείτε σε μία 

συνάντηση, δηλώνετε ότι σκοπεύετε να συμμετέχετε στην εκδήλωση και ο εν δυνάμει 

συνεργάτης σας θα ταξιδέψει, ώστε να σας συναντήσει. Αν προκύψει οτιδήποτε και δεν 

μπορείτε να παρευρεθείτε στην εκδήλωση μπορείτε να ακυρώσετε τις συναντήσεις σας μέσω 

της πλατφόρμας και να ειδοποιήσετε εγκαίρως τους υπεύθυνους της έκθεσης. Η ακύρωση 

των συναντήσεων δεν θα γίνει αποδεκτή μετά τις 5 Νοεμβρίου 2018.  

Σε περίπτωση μη εμφάνισης στην εκδήλωση, θα χρεωθείτε με 100 ευρώ. 

 

Τόπος διεξαγωγής  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Malmömässan Exhibition & Congress Centre. 

Διεύθυνση: Malmömässan Exhibition & Congress Centre, Mässgatan 6, 215 32 Malmö, 

Sweden. 

 

Οφέλη συμμετοχής 

Η εκδήλωση του Nordic Organic & Natural Matchmaking θα σας βοηθήσει να βρείτε 

διεθνείς συνεργάτες μέσω προγραμματισμένων B2B συναντήσεων στην εμπορική έκθεση. 

• Θα έχετε την ευκαιρία να συναντηθείτε με πιθανούς επιχειρηματικούς συνεργάτες και 

εμείς θα σας οργανώσουμε όλες τις συναντήσεις! 

• Θα διευρύνετε το δίκτυο της επιχείρησής σας. 

• Θα μοιραστείτε την εμπειρία σας μέσω διεθνών επιχειρηματικών επαφών. 

• Θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για τις τάσεις της αγοράς καθώς και για 

τεχνολογικές καινοτομίες. 

• Θα επισκεφθείτε τις εμπορικές εκθέσεις Nordic Organic Food Fair και Natural 

Products Scandinavia 

 

Κόστος συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή και την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών συναντήσεων δεν υπάρχει 

κόστος. 

Τα έξοδα μεταφοράς, καθώς και αυτά της διαμονής θα καλυφθούν από τους συμμετέχοντες 

στην εκδήλωση. 
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Σημαντικές ημερομηνίες 

Χρονοδιάγραμμα Γεγονός Περιγραφή 

26 Ιουνίου – 31 

Οκτωβρίου 

Εγγραφή 

Δημοσιεύστε το προφίλ 

1. Εγγραφείτε. 

2. Δημοσιεύστε τους στόχους της 

επιχείρησής σας και συμπληρώστε τις 

επιθυμίες που έχετε για συνεργασία στο 

Marketplace. 

3. Το προφίλ σας θα αξιολογηθεί προτού 

εγκριθεί η δημοσίευσή του. 

1 Οκτωβρίου – 4 

Νοεμβρίου 

Προγραμματισμός 

συναντήσεων 

-Οι εν δυνάμει αγοραστές στέλνουν 

αιτήματα συνάντησης σε επιλεγμένους 

παραγωγούς. 

-Τα αιτήματα αυτά πρέπει να εγκριθούν 

ή να απορριφθούν. 

 

Σημείωση: 

Μόνο οι αγοραστές μπορούν να 

αιτηθούν συνάντησης με τους 

παραγωγούς που τους ενδιαφέρουν. 

Συνεπώς, όντας παραγωγός, θα πρέπει 

να συμπληρώσετε ένα υψηλής 

ποιότητας προφίλ, ώστε να αυξήσετε τις 

πιθανότητες να λάβετε περισσότερα 

αιτήματα για συνάντηση. 

5 Νοεμβρίου 

Προσωπικό 

Πρόγραμμα 

Συναντήσεων 

Θα σας αποσταλεί το αρχικό προσωπικό 

σας πρόγραμμα συναντήσεων. 

14-15 Νοεμβρίου 
Διμερής συναντήσεις 

πρόσωπο με πρόσωπο 

-Θα λάβετε το ενημερωμένο πρόγραμμα 

συναντήσεων σας στο κέντρο υποδοχής 

της έκθεσης. 

-Το πρόγραμμα θα αναφέρει την ώρα 

και τον αριθμό του τραπεζιού κάθε 

συνάντησης. 
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Λοιπές σημαντικές πληροφορίες 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe 

Network-Hellas (EEN), σε συνεργασία με τα μέλη του EEN στη Σουηδία, συνδιοργανώνει 

αυτή την εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων (B2B) – Nordic Organic & Natural 

Matchmaking που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των εκθέσεων Nordic Organic Food 

Fair και Natural Products Scandinavia και υποστηρίζει την προετοιμασία και υλοποίηση των 

B2B Συναντήσεων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.  

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς 

Ελλάδας μπορούν κατά την εγγραφή τους στην πλατφόρμα της εκδήλωσης να επιλέξουν ως 

τοπικό Γραφείο Υποστήριξης (Support Office) τον ΣΒΘΚΕ - GR Association of Industries 

in Thessaly and in Central Greece, ώστε να υπάρξει η κατάλληλη υποστήριξη σε όλη τη 

διαδικασία της επιλογής συναντήσεων και αναζήτησης των καταλληλότερων συνεργατών. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe 

Network-Hellas, αρμόδια κα Κρις-Έλεν Ζαρμπούνη, –Στέλεχος του Τμήματος 

ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas, τηλ: 24210/29407-8, e-mail: info@sbtke.gr  
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