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ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ HANNOVER MESSE
25 – 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
9 Μαρτίου 2016
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 25 – 29 Απριλίου 2016 διοργανώνεται η 12η Διεθνής
Εκδήλωση Μεσιτείας (Brokerage Event) στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης HANNOVER MESSE,
στη Γερμανία, η οποία αποτελεί την κορυφαία βιομηχανική έκθεση του κόσμου.
Από το 2005 μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί σχεδόν 19,500 επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ
2,900 επιχειρήσεων από 60 χώρες.
Η Εκδήλωση Μεσιτείας διοργανώνεται από μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηματικής
Υποστήριξης “Enterprise Europe Network" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πολλών άλλων
παγκόσμιων επαγγελματικών οργανισμών σε συνεργασία με το Global Business & Markets,
κορυφαίο Φόρουμ στην Ευρώπη για διεθνές εμπόριο.
Συνοπτικά:


Πέντε μέρες διμερών επαγγελματικών συναντήσεων



Αποκλειστικός χώρος για τις συμμετέχουσες εταιρείες στο κέντρο της έκθεσης



Παροχή υποστήριξης στις επιχειρήσεις πριν και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης από ένα

ευρύ δίκτυο οργανισμών.
Η εκδήλωση μεσιτείας θα καλύψει όλους τους τομείς της Διεθνούς Έκθεσης HANNOVER MESSE
2016. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης: www.eenmatchmaking.com/hannovermesse2016.
Όροι συμμετοχής και προϋποθέσεις:
Το κόστος συμμετοχής για την εκδήλωση μεσιτείας είναι δωρεάν για τις εταιρείες που θα εγγραφούν
μέσω του δικτύου EEN μέχρι τις 16 Μαρτίου 2016 ωστόσο πραγματοποιώντας εγγραφή θα

ζητηθούν τα στοιχεία της τραπεζικής σας κάρτας. Αυτό γίνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η
ποιότητα της εκδήλωσης σε περίπτωση μη εμφάνισης της επιχείρησης στην συγκεκριμένη
εκδήλωση, η οποία θα επιβαρυνθεί με χρέωση ύψους 150 ευρώ.
Μετά τις 16 Μαρτίου, το κόστος συμμετοχής θα είναι ως εξής:
- Εκθέτες: 95 ευρώ
- Επισκέπτες 119 (ειδική τιμή για τις επιχειρήσεις του Enterprise Europe Network)
- Για κάθε επιπρόσθετο άτομο ανά εταιρεία, υπάρχει επιπλέον κόστος 75 ευρώ
- Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής καλύπτονται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.
Διαδικασία συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων:
-

Εγγραφή και υποβολή επιχειρηματικών προφίλ στην ακόλουθη διαδικτυακή πλατφόρμα:
http://www.een-matchmaking.com/hannovermesse2016/
Έλεγχος και έγκριση των προφίλ από το ΚΕΒΕ ως μέλος του Δικτύου Enterprise Europe
Network
Λήψη ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης
Ανάρτηση του επιχειρηματικού προφίλ στον κατάλογο των συμμετεχόντων επιχειρήσεων
Αναζήτηση πιθανών συνεργατών και αποστολή προσκλήσεων για 30-λεπτες συναντήσεις
Παραλαβή προγράμματος συναντήσεων ξεχωριστά για κάθε συμμετέχουσα εταιρεία λίγες
μέρες πριν από την εκδήλωση.

Περισσότερες πληροφορίες:
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός
Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό
Επιμελητήριο
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38, 1066,
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: 22889752
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