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Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων  

«3ο Φόρουμ Στρατηγική της ΕΕ για την Μακρο – Περιφέρεια Αδριατικής- Ιονίου 

(EUSAIR)» 

https://b2b-eusair-forum-2018.b2match.io/  

24-25 Μαΐου 2018 | Κατάνια, Ιταλία   
 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Enterprise Europe Network στις 24-25 Μαΐου 2018, θα 
διοργανώσει στην Κατάνια της  Ιταλίας εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στα πλαίσια του 
3ο Φόρουμ για την Στρατηγική της ΕΕ για την Μακρο – Περιφέρεια Αδριατικής- Ιονίου (EUSAIR).    
 
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή ιδεών, η ανάπτυξη κοινών Σχεδίων Δράσης, η 
δημιουργία δυνητικών συμπράξεων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και η αναζήτηση λύσεων 
Χρηματοδότησης.   
 
Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των συναντήσεων, το δίκτυο Enterprise Europe Network 
με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει καλέσει τους ακόλουθους φορείς να 
συμμετάσχουν στην εκδήλωση: 
 

 Διαχειριστικές Αρχές Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων 

 European Investment Bank 

 Join Research Center 

 European Business Angels Network 

 Smart Specialisation Platform - 
Digitalisation and Safety for Tourism 

 COSME and H2020 programmes 
representatives 

 Τhe Forum of the Chambers of 
Commerce 

 Italy-China Foundation 

 Adrion Interreg Programme 
representatives 

 
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι στην εκδήλωση, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στις 
επιχειρηματικές συναντήσεις επιχειρήσεις από την Κίνα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του 
Τουρισμού, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους τουρισμού ΕΕ-Κίνας (2018) .   

Λίγα λόγια για το Φόρουμ  
Το Φόρουμ διοργανώνεται από την Ιταλική Δημοκρατία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και την υποστήριξη του EUSAIR Facility Point και στοχεύει τόσο στην προβολή της 
Στρατηγικής της ΕΕ για την Μακρο – Περιφέρεια Αδριατικής- Ιονίου (EUSAIR) όσο και στην 
αξιολόγηση της μέχρι τώρα προόδου των εργασιών της.  
 
Κάθε χρόνο το Φόρουμ προσελκύει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων όπως την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα εθνικά υπουργεία, τις περιφερειακές και 
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τοπικές αρχές, τον επιχειρηματικό τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα που ανταλλάσουν απόψεις, 
εμπειρίες και συζητούν νέους τρόπους συνεργασίας.  
 

Η Στρατηγική στοχεύει στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας μέσω της 
γαλάζιας ανάπτυξης και στη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης της περιοχής της Αδριατικής 
και του Ιουνίου, κυρίως μέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητάς και της 
συνδεσιμότητάς των περιφερειών που συμμετέχουν στη Στρατηγική.  
 

Η Στρατηγική βασίζεται στους εξής τέσσερις θεματικούς πυλώνες: 
 

1. Γαλάζια ανάπτυξη  
2. Σύνδεση της περιοχής (δίκτυα μεταφοράς και ενέργειας)  
3. Περιβαλλοντική ποιότητα  
4. Αειφόρος τουρισμός (medical & wellness, food, diversified, responsible tourism) 

Διαδικασία συμμετοχής 
 Πληροφορίες και εγγραφή στις επιχειρηματικές συναντήσεις πατήστε ΕΔΩ 

 Πληροφορίες και εγγραφή στο Φόρουμ πατήστε ΕΔΩ  
 

Αναζητήστε στα δημοσιευμένα προφίλ τους συνεργάτες που ταιριάζουν στις ανάγκες σας και 
ζητήστε τους να τους συναντήσετε κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών συναντήσεων στον 
προκαθορισμένο χώρο. 
 

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 επιλογή B2B συναντήσεων:  Μέχρι τις 22 Μαΐου 2018 

 Παραλαβή προκαταρκτικού προγράμματος συναντήσεων: 22 Μαΐου 2018 

 Παραλαβή τελικού προγράμματος συναντήσεων: 24 Μαΐου 2018 

 Ημέρα διεξαγωγής εκδήλωσης επιχειρηματικών συναντήσεων:  24 Μαΐου 2018 
 

Κόστος συμμετοχής 
 Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. 

 Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. 
 

Περισσότερες πληροφορίες 
Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός, Τηλ: 22889752, E-mail: stalo@ccci.org.cy   
Πόλυς Περατικός, Λειτουργός, Τηλ: 22889744, E-mail: polis@ccci.org.cy 
Ζωή Πιερίδου, Βοηθός Λειτουργός, Τηλ. 22889769, E-mail: bsccyz@ccci.org.cy   
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Πόλυς Περατικός 
Λειτουργός Υπηρεσιών & Εμπορίου  

Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38, 1066, Λευκωσία, Κύπρος 
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