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

συμμετέχει στη διοργάνωση της εκδήλωσης Technology Forum 2019 Matchmaking Event,  η οποία 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ‘Technology forum 2019’ και διοργανώνεται από το PRAXI Network 

συντονιστή του Enterprise Europe Network-Hellas. 
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Η Εκδήλωση 

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην προώθηση εταιρικών, τεχνολογικών και ερευνητικών 

εταιρικών σχέσεων, συγκεντρώνοντας την κοινότητα ΤΠΕ από την Ελλάδα, τις χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς επίσης και χώρες πέραν αυτής. Καινοτόμες εταιρείες, 

πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον 

ευρύ τομέα ΤΠΕ καλούνται να διευρύνουν το δίκτυό τους, να διερευνήσουν νέες ιδέες και 

να αναπτύξουν συνεργασίες μέσω ενός προγράμματος προκαθορισμένων συναντήσεων. 

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του Τεχνολογικού Φόρουμ 2019 στις 15 Απριλίου, 

στη Θεσσαλονίκη και διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Δικτύου Enterprise Europe 

Network . 

 

Διαδικασία συμμετοχής   

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν μέρος στην παράλληλη εκδήλωση 

των επιχειρηματικών (B2B) συναντήσεων δωρεάν, αφού προηγουμένως έχουν δηλώσει τη 

συμμετοχή τους στην κεντρική εκδήλωση του Τεχνολογικού Φόρουμ μέχρι τις 10 

Απριλίου 2019 στην ιστοσελίδα:  

 http://technologyforum2019.talkb2b.net/page/25/How+to+register  

Η συμμετοχή στην κεντρική εκδήλωση αποτελεί προϋπόθεση και το κόστος ανέρχεται στα 

35€. 

 

Τα προφίλ των συμμετεχόντων θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικό κατάλογο και θα 

αποτελέσουν τη βάση για τον προγραμματισμό συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες. 

Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν την 

εκδήλωση. 

 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέρετε να παρευρεθείτε στην εκδήλωση μπορείτε να 

ακυρώσετε τις συναντήσεις σας μέσω της πλατφόρμας και να ειδοποιήσετε εγκαίρως τους 

υπεύθυνους της διοργάνωσης, χωρίς ωστόσο επιστροφή των χρημάτων που έχετε 

καταβάλλει για τη συμμετοχή στην κεντρική εκδήλωση του Technology Forum. 

 

Λοιπές σημαντικές πληροφορίες  

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Enterprise 

Europe Network-Hellas, προωθεί την 6η Εκδήλωση Technology Forum Matchmaking 

Event 2019 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 
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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, αρμόδια κα Κρις-Έλεν Ζαρμπούνη, –Στέλεχος του Τμήματος 

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