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Healthcare Brokerage Event MEDICA 2020 - Διεθνής διαδικτυακή 
εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στο τομέα της Υγείας  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 19/11/2020 
 

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), μέλος του Enterprise Europe 
Network, προσκαλεί επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επενδυτές και άλλους 
οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο τομέα του Healthcare, στη διεθνή εκδήλωση 
επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων Healthcare Brokerage Event MEDICA 2020  
που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά σε 3 φάσεις, από τις 22 Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 
29 Μαρτίου 2021, μέσω της πλατφόρμας b2match. 
 
Οι διεθνείς επιχειρηματικές συναντήσεις μέσω της έκθεσης MEDICA διοργανώνονται εδώ 
και 20 χρόνια με πέραν των 350 συμμετεχόντων από 40 χώρες και με 700 επιχειρηματικές 
συναντήσεις κάθε χρόνο. Φέτος, εξαιτίας της πανδημίας, η εκδήλωση επιχειρηματικών 
συναντήσεων δεν θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της έκθεσης αλλά διαδικτυακά. Συνεπώς, 
οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με πιθανούς συνεργάτες 
διαδικτυακά.   
 

Διαδικασία εγγραφής: Για εγγραφή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εκδήλωσης 

https://medica2020.b2match.io/  όπου μπορείτε να εισάγετε το προφίλ σας και να επιλέξετε 

τις διαδικτυακές συναντήσεις σας. 

Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο 

ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένη εικονική αίθουσα και ώρα, 

σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων. 

Ημερομηνίες διεξαγωγής των διαδικτυακών συναντήσεων: Οι επιχειρηματικές 

συναντήσεις θα διεξαχθούν από τις 22 Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 29 Μαρτίου 2021. Τις 

ακριβείς ημερομηνίες των συναντήσεων μπορείτε να τις βρείτε εδώ. 

Κόστος συμμετοχής:  

 €100 για εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, επιχειρηματικούς συνδέσμους κλπ. 

 €50 για Start-Ups (που ιδρύθηκαν μετά τις 11.11.2017) 

 €0 για επενδυτές, διανομείς, εισαγωγείς και αγοραστές 

 

Προθεσμία εγγραφής: 19 Νοεμβρίου 2020. 
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https://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/
https://medica2020.b2match.io/home
https://medica2020.b2match.io/
https://medica2020.b2match.io/page-2791


 

 

een.ec.europa.eu  
 

Οφέλη συμμετοχής: Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους 

πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των 

επαφών τους και να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές - τεχνολογικές συνεργασίες. 

Ταυτόχρονα, η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων 

τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από Κυπριακές επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

Περισσότερες πληροφορίες: Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στην εκδήλωση καθώς 
και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΕΒΕ: 
 
Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός, Τηλ: 22889752, E-mail: stalo@ccci.org.cy  
Μαρία Κλόκκαρη, Βοηθός Λειτουργός, Τηλ. 22889769, E-mail: m.klokkari@ccci.org.cy 
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