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∆ιεθνές Forum επιχειρηµατικών συναντήσεων θα 
πραγµατοποιηθεί στις 26 Μαΐου 2010 στη Γλασκόβη, παράλληλα µε 
την έκθεση Scottish Technology Showcase 2010  
(www.scottishtechnologyshowcase.com/, 
http://twitter.com/showcase2010.  
 
Η εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα σε συµµετέχοντες από όλη 
την Ευρώπη, να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους 
και να βρουν τους κατάλληλους συνεργάτες µέσα από διµερείς 
προκαθορισµένες συναντήσεις. Οι συναντήσεις θα γίνουν µε 
βάση τη ζήτηση και την προσφορά τεχνολογίας (προϊόντα & 
τεχνογνωσία) και επιχειρηµατικών προτάσεων συνεργασίας.  Οι 
τοµείς που καλύπτονται στην συγκεκριµένη εκδήλωση είναι οι 
εξής: Digital Economy, High Value Manufacturing, Low 
Carbon Economy, Health Innovation.  
 
Η συµµετοχή στo Forum είναι δωρεάν, oι συµµετέχοντες µπορούν 
να επισκεφτούν πρώτα το δικτυακό τόπο της έκθεσης, να κάνουν 
εγγραφή, έπειτα τον δικτυακό τόπο της εκδήλωσης 
(http://sts.b2bmatchmaking.com) και να εισάγουν µέχρι τις 
5/5/2010 τα στοιχεία τους. Κάθε συµµετέχων εισάγει το προφίλ 
του, προσφορά ή αναζήτηση και την διαθεσιµότητα του για 
συναντήσεις (υπάρχει η επιλογή να δηλωθούν ακριβώς οι ώρες και 
ηµέρες που θα είναι διαθέσιµοι ανάλογα µε τις δυνατότητές τους). 
Για τις εταιρείες που αναζητούν τεχνολογία ή εµπορική 
συνεργασία και δεν µπορούν να µεταβούν στην εκδήλωση, θα 
υπάρξει η δυνατότητα εκπροσώπησής τους από το ΕΚΤ.  
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για το Forum 
µπορείτε να απευθύνεστε στο ΕΚΤ: κ. Κωνσταντίνο Καραµάνη, 
τηλ.: 210 7273918, e-mail: karamanis@ekt.gr  

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
 

ΗΠΕΙΡΟΣ: 
Τηλέφωνο:   26510 76589 

Fax:  26510 25179 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: 

enterprise-europe@cci-ioannina.gr 
Ιστοσελίδες: 

http://www.enterprise-hellas.gr  
http://www.cci-ioannina.gr/el/een.htm 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 
Επιµελητήριο Ιωαννίνων/ 

Enterprise Europe Network - Hellas 
Πουτέτση 14 

453 33   ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 
 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ: 
Τηλέφωνο: 26610 89179 

Fax: 26610 36485 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: 

eic@kerkyra.gr  
Ιστοσελίδα: 

http://www.eenkerkyra.eu/ 
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 

ΑΕΝΑΚ Α.Ε. 
Αντένα Επιµελητηρίου Ιωαννίνων/  
Enterprise Europe Network - Hellas 

Σαµαρά 13 
491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ 

 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ: 
Τηλέφωνο: 26410 74500 

 Fax: 26410 22590 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: 

contact@epimetol.gr 

Ιστοσελίδα: 
http://www.etakcci.gr 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 
Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

Συνεργάτης Επιµελητηρίου Ιωαννίνων/  
Enterprise Europe Network - Hellas 

Παπαστράτου 53 & Σµύρνης  
301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

 
 

 

 
       (ΗΠΕΙΡΟΣ-ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ) 

 

 

Το  Επιµελητήριο Ιωαννίνων ως µέλος του 
Εnterprise Εurope Νetwork – Hellas  

 

 σας ενηµερώνει  

 
 

       
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 


