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Δηλώστε συμμετοχή στις επιχειρηματικές συναντήσεις της 
Έκθεσης HANNOVER MESSE 2019 

1-4 Απριλίου 2019 |Αννόβερο, Γερμανία 
 

Οι εταιρείες που θα επισκεφθούν τη Διεθνή Έκθεση «HANNOVER MESSE 2019» στο 
Αννόβερο της Γερμανίας, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην εκδήλωση 
επιχειρηματικών συναντήσεων «Technology & Business Cooperation Days» που 
διοργανώνει το Enterprise Europe Network (ΕΕΝ) κατά τη διάρκεια της Έκθεσης.  
 
Αν δραστηριοποιείστε στους πιο κάτω τομείς τότε η συμμετοχή σας στις επιχειρηματικές 
συναντήσεις είναι κάτι που σας αφορά!  
 

 Βιομηχανία 4.0 και «Έξυπνα Εργοστάσια» 

 Πόροι και Ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες παραγωγής  

 Αειφόρος Ενέργεια και Κινητικότητα 

 Εργαλεία Μέτρησης 

 
Αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τις Κυπριακές επιχειρήσεις που θέλουν να έρθουν 
σε επαφή με  πιθανούς συνεργάτες με σκοπό την επιχειρηματική, τεχνολογική ή 
ερευνητική συνεργασία.  
 
Φέτος, η Σουηδία λειτουργεί ως χώρα - εταίρος στη διεξαγωγή της Έκθεσης «HANNOVER 
MESSE 2019», επομένως, αναμένεται η συμμετοχή πολλών σουηδικών εταιρειών. Πέρσι, η 
εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων του ΕΕΝ πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 
συγκεντρώνοντας 600 συμμετέχοντες από 38 χώρες (180 συμμετέχοντες από τη Γερμανία). 

 
Το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) ως μέλος του Enterprise 
Europe Network, είναι το τοπικό Γραφείο Υποστήριξης (Support Office) για αυτή την 
εκδήλωση.  
 

Διαδικασία συμμετοχής 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν απευθείας στην πλατφόρμα www.een-
matchmaking.com/Registration/hannovermesse2019/regParticipant/edit/0?partnerId
=1915&tabs=1&landid=17 το αργότερο μέχρι τις 17 Μαρτίου 2019 και να υποβάλουν 
το επιχειρηματικό τους προφίλ.  

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

 Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων για συνάντηση σε δυνητικούς συνεργάτες που 
έχουν εγγραφεί επίσης στην πλατφόρμα και ταιριάζουν στις ανάγκες σας το αργότερο 
μέχρι τις 17 Μαρτίου 2019.  
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 Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σημείο «matchmaking session» εάν επιθυμείτε να 
έχετε κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις με άλλους συμμετέχοντες. 

 Επιβεβαίωση επιχειρηματικών συναντήσεων το αργότερο μέχρι τις 24 Μαρτίου 2019. 

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

 

Κόστος συμμετοχής 

 Εάν εγγραφείτε πριν τις 15 Φεβρουαρίου 2019, η συμμετοχή στη εκδήλωση είναι 
ΔΩΡΕΑΝ 

 Για σκοπούς διατήρησης της ποιότητας της εκδήλωσης, εάν ακυρώσετε τη συμμετοχή 
σας τιμολογείται πρόστιμο 150,00 ευρώ το άτομο. 

 Μετά τις 15 Φεβρουαρίου, το κόστος συμμετοχής στην εκδήλωση ανέρχεται στα 119,00 
ευρώ το άτομο (εκθέτης/ επισκέπτης). 

 Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. 
 
Λοιπές πληροφορίες 

 Γλώσσα διεξαγωγής της εκδήλωσης:  Αγγλική  

 Χώρος Διεξαγωγής της εκδήλωσης: HANNOVER MESSE 2019 
Messegelände Hannover, 30521 Hannover, Germany 
Hall 2, Stand C01 "tech transfer", matching area 
 

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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