B2B Επιχειρηματικές συναντήσεις
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http://www.technologycooperationdays.com
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), συντονιστής του δικτύου καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network - Hellas, καλεί επιχειρήσεις,
ερευνητικούς φορείς και Πανεπιστήμια σε Διεθνές Forum Επιχειρηματικών Συναντήσεων,
που πραγματοποιείται από τις 14 ως τις 16 Απριλίου στο Αννόβερο (Γερμανία), στο
πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τεχνολογίας Hannover Messe 2015. Το Forum
διοργανώνεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο Εnterprise Europe Network και αφορά
βιομηχανία, αυτοματισμούς και καινοτόμες τεχνολογίες.
Ποιος μπορεί να συμμετέχει;
Η εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες φορείς να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες τους και να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για διεθνή συνεργασία. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις
και ερευνητικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στα παρακάτω αντικείμενα:
Εργοστάσια του μέλλοντος & Έξυπνα εργοστάσια
Ολοκληρωμένα και κατανεμημένα συστήματα
Αυτοματισμοί διαδικασιών
Τεχνολογίες παραγωγής για τη βιομηχανία
Ενεργειακή αποδοτικότητα βιομηχανικών συστημάτων
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών για τη βιομηχανία
Δημιουργία πρωτότυπων και πιλοτικών εγκαταστάσεων
Τεχνολογίες δικτύωσης για τη βιομηχανία
Εφοδιαστική αλυσίδα
Εργαλεία μετρήσεων
Γιατί να συμμετέχω;
Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν θα έχουν τη δυνατότητα:
Να προσεγγίσουν νέους πελάτες και να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους
Να ανακαλύψουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα
Να αναζητήσουν καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για τις επιχειρηματικές τους ανάγκες
Να πραγματοποιήσουν επιχειρηματικές / τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο
Να ενημερωθούν για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του νέου Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ για την
Έρευνα και την Καινοτομία "Horizon 2020"
Να αναζητήσουν εταίρους για την υποβολή προτάσεων στο “Horizon 2020” ή/και το κατάλληλο Η2020
project που να ταιριάζει στο αντικείμενο τους
Να πραγματοποιήσουν στοχευμένες διμερείς συναντήσεις 30 λεπτών με επιχειρήσεις, ερευνητικούς
φορείς και πανεπιστήμια

Διαδικασία συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής
(http://technologycooperationdays.com, Registration) και να υποβάλουν το προφίλ τους (ζήτηση ή
προσφορά επιχειρηματικών προτάσεων, τεχνολογικών προϊόντων ή συμμετοχής σε ερευνητικά
προγράμματα).
Tα προφίλ δημοσιεύονται σε ηλεκτρονικό κατάλογο και αποτελούν τη βάση για τη διοργάνωση διμερών
συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες.
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.
Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση.
Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν από τις 9:30 ως τις 17:00 κατά τις ημέρες:
- Τρίτη 14 Απριλίου 2015
- Τετάρτη 15 Απριλίου 2015
- Πέμπτη 16 Απριλίου 2015
Σημαντικές ημερομηνίες
Δωρεάν εγγραφή: ως τις 28 Φεβρουαρίου 2015
Εγγραφή και υποβολή προφίλ: ως τις 10 Απριλίου 2015
Αιτήσεις για συναντήσεις: 17 Μαρτίου έως 10 Απριλίου 2015
Αποδοχή/Απόρριψη συναντήσεων: έως 10 Απριλίου 2015
Κόστος συμμετοχής
Το κόστος εγγραφής και συμμετοχής στο brokerage event είναι 119 ευρώ.
Ειδικά για όσους εγγραφούν εγκαίρως (ως τις 28 Φεβρουαρίου), η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν δωρεάν εισιτήρια εισόδου για την έκθεση HANNOVER MESSE 2015 (μόνο
για τις ημέρες διεξαγωγής της εκδήλωσης επιχειρηματικών συναντήσεων 14-16/04/2015).
Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.
Λοιπές πληροφορίες
Κατά την εγγραφή σας, επιλέξτε το τοπικό Γραφείο Υποστήριξης (Support Office) του Εθνικού
Κέντρου Τεκμηρίωσης – GR National Documentation Centre (EKT), ώστε να σας υποστηρίξουμε σε
όλη τη διαδικασία της επιλογής συναντήσεων, αναζήτησης των καταλληλότερων συνεργατών και του
ταξιδιού.

Με την υποστήριξη
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