8 Οκτωβρίου, 2021

Ενεργειακό Συνέδριο και Έκθεση στην Ανατολική Μεσόγειο
Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων
Στις 10-12 Νοεμβρίου 2021, θα πραγματοποιηθεί στην χώρα μας η κορυφαία Διεθνής
Εκδήλωση EMC 2021 – Eastern Mediterranean Conference & Exhibition σε θέματα
Ενέργειας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της
Κύπρου και την στήριξη της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ).
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) συμμετέχει στην εν λόγω
Εκδήλωση ως Επίσημος Εταίρος, διοργανώνοντας υβριδική Εκδήλωση
Επιχειρηματικών Συναντήσεων με την στήριξη του Enterprise Europe Network.
Στόχος της εκδήλωσης των επιχειρηματικών συναντήσεων είναι να δώσει τη δυνατότητα
στους συμμετέχοντες φορείς (εκθέτες, σύνεδρους και επισκέπτες) να πάρουν μέρος
σε προκαθορισμένες διμερείς συναντήσεις, να δημιουργήσουν νέες
επιχειρηματικές επαφές, να παρουσιάσουν το έργο τους, να συζητήσουν την
ανάπτυξη επιχειρηματικών, τεχνολογικών ή/και ερευνητικών συνεργασιών και να
λάβουν πληροφορίες και συμβουλές για νέες τεχνολογίες και λύσεις.
Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;
Η Εκδήλωση είναι ανοικτή σε επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα,
πανεπιστήμια, τοπικές αρχές και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται ενεργά
στους πιο κάτω τομείς:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πετρέλαιο & φυσικό αέριο,
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (υδροηλεκτρική, ηλιακή, αιολική, γεωθερμική και
βιομάζα),
Τεχνολογίες μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών και της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης,
Ναυτιλία,
Τροφοδοσία/ Logistics,
Ενεργειακή μετάβαση,
Περιβάλλον,
Περιφερειακή ανάπτυξη,
Υγεία & Ασφάλεια
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Οι συναντήσεις, διάρκειας 20 λεπτών η κάθε μία, θα διεξαχθούν τόσο με φυσική παρουσία
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της EMC 2021, όσο και εξ’ αποστάσεως (διαδικτυακά).
Πώς λειτουργεί;
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδα https://emc-easternmediterranean-conference-exhibition.b2match.io/
και
να
δημιουργήσουν
το
επιχειρηματικό προφίλ τους έως τις 5 Νοεμβρίου 2021.
Ακολούθως, θα πρέπει να αναζητήσουν από τη δημοσιευμένη λίστα συμμετεχόντων,
δυνητικούς συνεργάτες και να στείλουν προσκλήσεις για συνάντηση.
Πριν από την εκδήλωση κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα
συναντήσεων.
Κόστος συμμετοχής
Η εγγραφή στην εκδήλωση των επιχειρηματικών συναντήσεων και η είσοδος στον
εκθεσιακό χώρο EMC 2021 είναι δωρεάν. Ωστόσο, είναι απαραίτητο όπως οι
επισκέπτες εγγραφούν εκ των προτέρων χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική
φόρμα εγγραφής επισκεπτών που βρίσκεται ΕΔΩ.
Για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου και τη συμμετοχή με ιδιωτικό
περίπτερο υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής. Για τα μέλη του ΚΕΒΕ θα παραχωρηθεί
ειδική έκπτωση.
Συμμετοχή στο Συνέδριο
Συμμετοχή ως Εκθέτης

Μέλος ΚΕΒΕ
€480 + ΦΠΑ
15% επί του συνολικού
ποσού

Μη-μέλος ΚΕΒΕ
€600 + ΦΠΑ
€430 – €490 ανά
τετραγωνικό μέτρο

Αν θέλετε να επωφεληθείτε από την έκπτωση, θα πρέπει να συμπληρώσετε την φόρμα
που βρίσκεται ΕΔΩ.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα
τηλέφωνα 22889752, 22889769 ή μέσω email: stalo@ccci.org.cy, m.klokkari@ccci.org.cy
Σας ευχαριστούμε.
Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ
Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων
Enterprise Europe Network Κύπρου
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