Επιχειρηματικές συναντήσεις
Resource Matchmaking 2015
Recycling, Logistics, Waste to Energy & Energy Efficiency
5 Μαρτίου 2015 | Λονδίνο - Αγγλία |
https://www.b2match.eu/resource2015
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 στις 5 Μαρτίου 2015, στο Λονδίνο (Αγγλία), στο
πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης “Resource”. Το Forum διοργανώνεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο Εnterprise
Europe Network.
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, οι οποίοι αναζητούν συνεργασίες σε επιχειρηματικό, τεχνολογικό και ερευνητικό
επίπεδο στα παρακάτω αντικείμενα:
Διαχείριση αποβλήτων
Ανάκτηση ενέργειας
Ανακύκλωση
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια
Βιώσιμη κινητικότητα
Βιοενέργεια
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 εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα
Να πραγματοποιήσουν επιχειρηματικές / τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο
Να ενημερωθούν για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του 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.
Πληροφορίες:
Χριστιάνα Σιαμπέκου
Περιβαλλοντολόγος MSc
EΣΕ για την Ενέργεια στο Horizon 2020
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Enterprise Europe Network- Hellas
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα
Τηλ.: 210 7273954, Φαξ: 210 7259070
Ε-mail: schris@ekt.gr
Web: www.ekt.gr / www.enterprise-hellas.gr

Διαδικασία συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής
(https://www.b2match.eu/resource2015/registration) και να υποβάλουν το προφίλ τους (ζήτηση ή
προσφορά επιχειρηματικών προτάσεων, τεχνολογικών προϊόντων ή συμμετοχής σε ερευνητικά
προγράμματα). Tα προφίλ θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικό κατάλογο και θα αποτελέσουν τη βάση για τη
διοργάνωση διμερών συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες. Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό
του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση.
Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015 (10:30 – 17:30) στο ExCeL Conference
Centre στο Λονδίνο. Περισσότερες πληροφορίες για το χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης θα βρείτε
στο σύνδεσμο https://www.b2match.eu/resource2015/pages/what-is-resource-ecobuild
Σημαντικές ημερομηνίες:
Υποβολή προφίλ: έως 26 Φεβρουαρίου 2015 (οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει)
Αιτήσεις για συναντήσεις: 1 έως 27 Φεβρουαρίου 2015
Κόστος συμμετοχής:
Η συμμετοχή στην εκδήλωση Resource Matchmaking 2015 είναι δωρεάν. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες θα
πρέπει
να
προμηθευτούν
το
εισιτήριο
εισόδου
τους
στην
έκθεση
Resource
2015
(https://registration.n200.com/survey/0liffa34if6yx), όπου θα λάβει χώρα και η εκδήλωση επιχειρηματικών
συναντήσεων.
Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Με την υποστήριξη
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