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Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων «DRONETECH 2018» 
19-20 Οκτωβρίου 2018 |Τόρουν, Πολωνία 

 
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Enterprise Europe Network (ΕΕΝ) διοργανώνει εκδήλωση κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών 

συναντήσεων (B2B meetings) στις 19-20 Οκτωβρίου 2018 στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης 

«Dronetech 2018» που θα πραγματοποιηθεί στη πόλη Τόρουν της Πολωνίας, με σκοπό να 

διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών.  

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους επιχειρηματίες, επιστήμονες και επαγγελματίες που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των αεροσκαφών (drones), άλλων σύγχρονων μη 

επανδρωμένων τεχνολογιών και υπεράκτιων οχημάτων. 

Η εκδήλωση στοχεύει σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, πανεπιστημίων, ιδρυμάτων, ερευνητικών και 

επιστημονικών κέντρων από την Ευρώπη και άλλα μέρη του κόσμου που ενδιαφέρονται να 

μοιραστούν τη γνώση, την εμπειρία, τις νέες ιδέες σχεδίων και να βρουν συνεργάτες από το 

εξωτερικό. 

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ειδικοί από την αστική και εμπορική χρήση μη επανδρωμένων 
εναέριων οχημάτων σε τομείς όπως: 

 γεωργία, δασοκομία 

 μεταφορές 

 κατασκευές και αρχιτεκτονική 

 ενέργεια, περιβάλλον 

 κινηματογραφία, φωτογραφία 

 εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου 

 ασφάλεια και αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης 

 αθλητισμός 

 τουρισμός                        
 

Γιατί αξίζει να συμμετάσχετε στις συναντήσεις; 

 Σας δίνετε η ευκαιρία να παρουσιάσετε το προϊόν, την τεχνολογία ή την ερευνητική σας 
προσφορά σε πιθανούς συνεργάτες από το εξωτερικό.  

 Θα έχετε τη δυνατότητα παρατήρησης της αγοράς και απόκτησης γνώσης σχετικά με τις 
τελευταίες τάσεις της βιομηχανίας.  

 Συναντήσεις αυτού του τύπου συχνά οδηγούν στη δημιουργία μακροπρόθεσμης διεθνούς 
συνεργασίας με σκοπό την ενίσχυση των εξαγωγικών σας δραστηριοτήτων. 
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Διαδικασία συμμετοχής 

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφείτε στην πλατφόρμα 
https://dronetech2018.b2match.io/  και να υποβάλετε το επιχειρηματικό σας προφίλ το 
αργότερο μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2018.  

 Κατά την εγγραφή σας, επιλέξτε το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) 
ως τοπικό Γραφείο Υποστήριξης (Support Office). 

 Τα προφίλ των εταιρειών δημοσιεύονται σε ηλεκτρονικό κατάλογο και αποτελούν τη βάση 
για την αναζήτηση  δυνητικών συνεργατών. 

 Από τις 24 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2018, έχετε τη δυνατότητα αποστολής και 
λήψης μηνυμάτων για συναντήσεις με άλλες επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στην 
πλατφόρμα και ταιριάζουν στις ανάγκες σας.  

 Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη 
διοργάνωση. 
 

Η συμμετοχή στην εκδήλωση αυτή είναι ΔΩΡΕΑΝ (Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής 

επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες). 

Λοιπές πληροφορίες 
Γλώσσα διεξαγωγής της εκδήλωσης:  Αγγλική  
Χώρος Διεξαγωγής της εκδήλωσης: Arena Toruń Hala Sportowo-Widowiskowa 
Διεύθυνση:Generała Józefa Bema 73-89, Τόρουν, Πολωνία 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός, Τηλ: 22889752, E-mail: stalo@ccci.org.cy  
Ζωή Πιερίδου, Βοηθός Λειτουργός, Τηλ. 22889769, E-mail: bsccyz@ccci.org.cy  
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