
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιχειρηματική Αποστολή στην Αθήνα 
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 

 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας),  

Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48. 
116 35 Αθήνα 

 

Συνδιοργάνωση: 

Με την υποστήριξη: 

Mediterranean Activities for Research and Innovation in the 
Energy Sector  

Energy Eff ic iency 

Low carbon energy 

technologies 

Smart  and sustainable cit ies  

 

Περισσότερα για το ευρωπαϊκό έργο  MARE:  

  http://www.mare-euromed.eu/ 

 http://youtu.be/kvUuEtsmEz4  
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Επιχειρηματική αποστολή  
στην Αθήνα 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), μέλος του Enterprise Europe Network Hellas, μαζί με το Agencia 
Andaluza del Conocimiento of Enterprise Europe Network CESEAND Plus και το Κέντρο Ανανεώσιμων 
Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), συντονιστή του ευρωπαϊκού έργου MARE, οργανώνουν 
μία επιχειρηματική αποστολή στην Ελλάδα. 

Η επιχειρηματική αποστολή θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του έργου MARE με την ευκαιρία της 
Ενημερωτικής Ημερίδας για την Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020, η οποία θα διοργανωθεί στην Αθήνα 
από το Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα «Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια» του 
Ορίζοντα 2020. Η επιχειρηματική αποστολή θα λάβει χώρα μετά την ενημερωτική ημερίδα (15.00-18.00) 
και θα προσφέρει τη δυνατότητα για b2b συναντήσεις στις θεματικές ενότητες της ενέργειας του 
Ορίζοντα 2020, αναζήτηση εταίρων για τις προσκλήσεις του Ορίζοντα 2020 καθώς και μεταφορά 
τεχνολογίας στον τομέα της ενέργειας.  

Στο πλαίσιο της αποστολής, εταιρίες από την Ισπανία, την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη, καθώς και 
ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενέργειας, θα έχουν την 
ευκαιρία να δημιουργήσουν δίαυλους επικοινωνίας για την ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών, μέσω 
προκαθορισμένων κατ’ ιδίαν συναντήσεων, με σκοπό τη σύναψη επιστημονικών και τεχνολογικών 
συμφωνιών.  

Πώς μπορώ να συμμετέχω; 
Βήμα 1: 
Συμπληρώνετε το προφίλ σας παρουσιάζοντας την 
τεχνογνωσία σας και την αναζήτηση συνεργασίας και 
το αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
schris@ekt.gr μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2015. 
Μπορείτε να κατεβάσετε τη φόρμα για τη 
συμπλήρωση του προφίλ εδώ. 

Βήμα 2: 
Ο κατάλογος με τα υποβληθέντα προφίλ θα 
αποσταλεί από τους διοργανωτές σε όλους τους 
συμμετέχοντες στις 19 Οκτωβρίου.  

Βήμα 3: 
Στέλνετε τις επιλογές σας στους διοργανωτές έως τις 
21 Οκτωβρίου, οι οποίοι θα καταρτίσουν το τελικό 
πρόγραμμα των κατ’ ιδίαν συναντήσεων με βάση τις 
επιλογές σας. Το τελικό πρόγραμμα θα κοινοποιηθεί 
στους συμμετέχοντες στις 23 Οκτωβρίου. 
 

 16/10: προθεσμία για την υποβολή 
των προφίλ 

 21/10: προθεσμία για την υποβολή 
αιτημάτων για συναντήσεις 

 23/10: τελικό πρόγραμμα 

Αθήνα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  
Χριστιάνα Σιαμπέκου, +30 2107273954 
schris@ekt.gr  

 
Spanish local Enterprise Europe Network Partner 
Lucía Díaz Martín, +49 955007476 
lucia.diaz.martin@juntadeandalucia.es 

 
ΚΑΠΕ 
Χριστόφορος Περάκης, +30  2106607428 
cperakis@cres.gr  

 

Το έργο MARE χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επίδειξη υπό συμφωνία χορήγησης με αριθμό 
609554.  
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Σε τι θα αφορά η επιχειρηματική αποστολή; 

Οι διμερείς συναντήσεις (Matchmaking) είναι ένας σύντομος (διάρκεια συνάντησης: 20 λεπτά) και 
εύκολος τρόπος για τη δημιουργία επαφών με πιθανούς αποδέκτες τεχνολογίας, πελάτες, παρόχους 
τεχνολογίας και συνεργάτες – μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικοί φορείς, πανεπιστήμια και 
σημαντικούς φορείς στο χώρο της ενέργειας – από όλο το φάσμα της αλυσίδας καινοτομίας στον τομέα 
της Ενέργειας.  

 

Γιατί να συμμετέχω; 

Με την συμμετοχή σας στην επιχειρηματική αποστολή θα έχετε την δυνατότητα να: 

• Δημιουργήσετε επαφές και συνεργασίες με φορείς εντός και εκτός Ελλάδος 
• Βρείτε καινούριους εμπορικούς/τεχνολογικούς/ερευνητικούς εταίρους 
• Παρουσιάσετε την τεχνογνωσία και τις καινοτόμες τεχνολογίες σας 
• Συναντήσετε παρόχους καινοτόμων τεχνολογιών 
• Έρθετε σε επαφή με πιθανούς εταίρους για μελλοντική συνεργασία  
• Ενημερωθείτε για τις τελευταίες τάσεις και καινοτομίες 
• Βρείτε λύσεις σε προβλήματα τεχνικής φύσης ή που αφορούν στην περαιτέρω ανάπτυξη της 

εταιρίας σας – Συνάντηση με οργανισμούς που είτε προσφέρουν είτε αναζητούν καινοτόμες 
λύσεις  

• Συναντήσετε πολλαπλούς πιθανούς επιχειρηματικούς εταίρους της επιλογής σας σε μία μέρα 
και σε ένα σημείο.  

 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, πλην όμως απαιτείται εγγραφή μέσω της συμπλήρωσης και 
αποστολής του προφίλ σας 

 

Εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε στην επιχειρηματική αποστολή: 

• Θα μπορείτε να στείλετε το προφίλ σας καθώς και τις επιθυμίες σας όσον αφορά σε θέματα 
έρευνας, τεχνολογίας και συνεργασίας μέσω της προκαθορισμένης φόρμας, η οποία θα είναι 
προσβάσιμη σε όλους τους συμμετέχοντες.  

• Θα έχετε τη δυνατότητα να προσκαλέσετε άλλους συμμετέχοντες σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις. 
• Θα λάβετε αιτήματα για συναντήσεις από άλλους συμμετέχοντες.  

 

 

Το έργο MARE χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επίδειξη υπό συμφωνία χορήγησης με αριθμό 
609554.  


