
«Anuga Matchmaking» 2015: Διεθνής εκδήλωζη επιτειρημαηικών 

ζσνανηήζεων ζηον ηομέα ηων ηροθίμων & ποηών 

 

Σο Δςπωπαϊκό Γίκηςο Ολοκληπωμένηρ Δπισειπημαηικήρ ςποζηήπιξηρ «Enterprise 

Europe Network – Hellas» πποζκαλεί εκπποζώποςρ Μικρομεζαίων 

επιτειρήζεων πος ενδιαθέπονηαι να αναπηύξοςν ή να επεκηείνοςν ηιρ 

επισειπημαηικέρ / ηεσνολογικέρ δπαζηηπιόηηηέρ ηοςρ ζηον Δςπωπαϊκό σώπο, να 

ζςμμεηέσοςν ζηη Γιεθνή Δκδήλωζη Δπισειπημαηικών ςνανηήζεων (ANUGA 

Matchmaking) πος θα ππαγμαηοποιηθεί ζηην Κολωνία 13-14 Οκηωβρίοσ 2015. 

Η εκδήλωζη επισειπημαηικών και ηεσνολογικών ζςνανηήζεων διοπγανώνεηαι από ηο 

ηην Δηαιπεία Zenit GmbH ηος κπαηιδίος Βόπειαρ Ρηνανίαρ – Βεζηθαλίαρ, Γεπμανία ζε 

ζςνεπγαζία με ηο Πανεπιζηήμιο ηος Οζναμπποςκ ηος κπαηιδίος ηηρ Κάηω αξονίαρ, 

Γεπμανία, μέλη ηος δικηύος Enterprise Europe Network, με ηην ςποζηήπιξη ηηρ 

Δςπωπαϊκήρ Δπιηποπήρ. 

Λίγα λόγια για ηην έκθεζη 

Η έκθεζη ANUGA (10-14 Οκηωβπίος 2015) αποηελεί ηη ζποςδαιόηεπη διεθνή έκθεζη 

ηποθίμων και ποηών. Με 6.800 εκθέηερ από πεπίπος 100 σώπερ καθώρ και με πάνω 

από 155.000 επιζκέπηερ από πεπίπος 190 σώπερ, πος αναμένονηαι να βπεθούν 

ζηοςρ σώποςρ ηηρ έκθεζηρ, η ANUGA αποηελεί μια ζημανηική εκδήλωζη 

παγκοζμίωρ ζηο σώπο ηος κλάδος ηποθίμων και ποηών. 

Σο 2015 η Δλλάδα θα είναι ηιμώμενη σώπα ζηη Γιεθνή Έκθεζη, με πεπίπος 270 

εκθέηερ, οι οποίοι θα παποςζιάζοςν ηα πποϊόνηα ηοςρ ζηην αίθοςζα εκθεηών 10.2, 

ςπό ηην αιγίδα και ηη ζςνεπγαζία με ηον οπγανιζμό Enterprise Greece Invest & 

Trade, ο οποίορ αποηελεί μεηεξέλιξη ηηρ «Δπενδύζηε ζηην Δλλάδα Α.Δ.» (Invest in 

Greece) ζηην οποία ενζωμαηώνονηαι, μεηαξύ άλλων, και οι απμοδιόηηηερ ηος 

«Δλληνικού Οπγανιζμού Δξωηεπικού Δμποπίος Α.Δ.» (ΟΠΔ Α.Δ.). 

Οθέλη ζςμμεηοσήρ ζηην εκδήλωζη επισειπημαηικών ζςνανηήζεων (Β2Β) 

Μέζω ηης ζσμμεηοτής ζηο Β2Β, οι ζσμμεηέτονηες θα έτοσν ηη δσναηόηηηα: 

 Nα πποζεγγίζοςν νέοςρ πελάηερ 

 Να ενηοπίζοςν καινοηόμερ ηεσνολογίερ και πποϊόνηα 

 Να διεςπύνοςν ηο δίκηςο ηων επαθών ηοςρ 

 Να πποσωπήζοςν ζε επισειπημαηικέρ / ηεσνολογικέρ ζςνεπγαζίερ ζηον 

εςπωπαϊκό σώπο. 



Για ηη ζσμμεηοτή και ηην πραγμαηοποίηζη ζσνανηήζεων δεν σπάρτει κόζηος. 

Σα έξοδα μεηακίνηζηρ και διαμονήρ καλύπηονηαι από ηοςρ ίδιοςρ ηοςρ 

ζςμμεηέσονηερ. 

ημανηική διαθοπά με πποηγούμενερ διοπγανώζειρ: 

Δλληνικέρ εηαιπείερ πος ζςμμεηέσοςν ωρ εκθέηερ ζηη διεθνή έκθεζη και ηο πεπίπηεπό 

ηοςρ βπίζκεηαι ζηην αίθοςζα εκθεηών 10, θα έσοςν ηη δςναηόηηηα να 

ππαγμαηοποιήζοςν ηα πανηεβού ηοςρ ζηοςρ σώποςρ ηος πεπιπηέπος ηοςρ. Γεν 

απαιηείηαι μεηακίνηζη ζηοςρ σώποςρ ηων Β2Β ζςνανηήζεων. 

Σημαντικές ημερομηνίες: 

 04/08/15 – 29/09/15 Προθεσμία εγγραυής και σποβολής επιτειρηματικών 

προυίλ σσνεργασίας 
 15/08/15 – 05/10/15 Δπιλογή online διμεπών ζςνανηήζεων με ξένερ εηαιπίερ 

 09/10/15 Αποζηολή ηος ππογπάμμαηορ ζε κάθε επισείπηζη 

 13 & 14/10/15 Γιμεπείρ επισειπημαηικέρ ζςνανηήζειρ 

Διαδικαζία ζσμμεηοτής ζηην εκδήλωζη επιτειρημαηικών ζσνανηήζεων 

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να δηλώζοςν ζςμμεηοσή είηε κάνονηαρ απεςθείαρ 

εγγπαθή ζηην ειδική ιζηοζελίδα ηηρ εκδήλωζηρ επισειπημαηικών ζςνανηήζεων,  

https://www.b2match.eu/anuga2015 

,είηε επικοινωνώνηαρ με ηoν ςπεύθςνο  Ανηέναρ ηος Enterprise Europe Network ζηο 

Δπιμεληηήπιο Αιηωλοακαπνανίαρ κ. Ρόμπολα Γεώπγιο, ηηλ. 2641074531, email: 

grombol@epimetol.gr 
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