
  

 

 

 
 

Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στις  

18 & 19 Μαΐου 2011 στη Μάλτα 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υποστήριξης 
Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network - Hellas, σε συνεργασία με τα 
αντίστοιχα μέλη του δικτύου από 10 χώρες της Ε.Ε., στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού προγράμματος "Networking for Business (Net4Biz)", 
διοργανώνουν Επιχειρηματική Αποστολή / Εκδήλωση Επιχειρηματικής 
Συνεργασίας στις 18 & 19 Μαΐου 2011 στη Μάλτα. 

Απρίλιος 2011 
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Στις επιχειρηματικές συναντήσεις θα συμμετέχουν επιχειρήσεις από 21 
χώρες (Αίγυπτος, Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ισλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Λιβύη, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, 
Πακιστάν, Πολωνία, Ρωσία, Σουηδία, Συρία, Τουρκία, Τυνησία) οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους κλάδους: 

1. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Renewable Energy)  
2. Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες (ICT)  
3. Τρόφιμα και ποτά (Food & Beverage)  
4. Εκπαίδευση (Education & Training)  
5. Βιομηχανία της δημιουργίας (Creative Industries)  

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην επιχειρηματική αποστολή / 
εκδήλωση επιχειρηματικής συνεργασίας "Malta B2B 2011" θα υποβάλλουν 
το επιχειρηματικό τους προφίλ (σε ειδικά έντυπα συμμετοχής) με σκοπό τη 
δημιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου. Με βάση τον κατάλογο αυτό οι 
επιχειρήσεις θα επιλέξουν τις εταιρείες με τις οποίες επιθυμούν να 
πραγματοποιήσουν κατ' ιδίαν συναντήσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 

Στην εκδήλωση επιχειρηματικής συνεργασίας "Malta B2B 2011" έχουν ήδη 
δηλώσει συμμετοχή περισσότερες από 90 επιχειρήσεις και φορείς από τις 
χώρες εκτός Ελλάδος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
εκδήλωση και τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην 
ιστοσελίδα "Malta B2B 2011" 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

 Δήλωση συμμετοχής (στον ΣΒΒΕ) μέχρι τη Δευτέρα 11/04/2011  
 Καταχώρηση εταιρικού προφίλ (στον ηλεκτρονικό κατάλογο) μέχρι την 

Τετάρτη 20/04/2011  

ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από την προσφορά σειράς 
δωρεάν υπηρεσιών που παρέχονται από τις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ, ως εξής: 

1. Καταχώρηση εταιρικού προφίλ στον ηλεκτρονικό κατάλογο  
2. Προσωπικό διήμερο πρόγραμμα συναντήσεων  
3. Μεσημεριανό γεύμα τις δύο ημέρες των συναντήσεων  
4. Παροχή καφέ & αναψυκτικών καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης  
5. Συμμετοχή σε 2 δεξιώσεις  
6. Συμμετοχή στις παράλληλες εκδηλώσεις / σεμινάρια  

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής στη διοργάνωση. Οι επιχειρήσεις 
επιβαρύνονται με το κόστος της δικής τους μετάβασης και διαμονής. 

 



  

Η εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού προγράμματος Net4Biz και αφορά την ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών ΜμΕ, τη διευκόλυνση επιχειρηματικών 
συνεργασιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και τη δημιουργία ευνοϊκού 
περιβάλλοντος για εμπορικές, τεχνολογικές και ερευνητικές συμφωνίες μέσω 
διοργάνωσης εκδηλώσεων Επιχειρηματικής Συνεργασίας κατά τη διάρκεια 
κλαδικών εκθέσεων. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία της Γενικής 
Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα http://www.net4biz.se/).  

Στην εκδήλωση επιχειρηματικής συνεργασίας “Malta B2B 2011” έχουν ήδη 
δηλώσει συμμετοχή περισσότερες από 90 επιχειρήσεις και φορείς από τις 
χώρες εκτός Ελλάδος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
εκδήλωση και τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην 
ιστοσελίδα: http://www.maltab2b.eu/Default.aspx 
 
Στη διεύθυνση http://www.sbbe.gr/docs/egk/Malta-B2B.zip μπορείτε να βρείτε 
το έντυπο και το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης. 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή στις 
υπηρεσίες του Enterprise Europe Network – Hellas του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (κα Μόνικα Νάζη, τηλ: 2310 - 539817 εσωτ. 
207, email: euroinfo@sbbe.gr) έως τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2011. 
 
 

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK -ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ομονοίας 50, 653 02 Καβάλα, Τηλ: 2510-833964, Fax: 2510-835946  
E-mail: info@chamberofkavala.gr http:// www.chamberofkavala.gr 
 
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 
(Competitiveness and Innovation Programme 2007-2013) 
 
Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for 
the use which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those of the 
author and do not necessarily reflect the policies of the European Commission. 
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