
 

 
Νέο Ψυχικό, 21 Οκτωβρίου 2016 

              Αριθ. Πρωτ.: 25918 
 

BROKERAGE EVENT 
H EΡΕΥΝΑ & Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
Η καινοτομία αποτελεί για τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα πυλώνα ανάπτυξης και εργαλείο για 
την ικανοποίηση των καταναλωτικών τάσεων της εποχής μας και είναι άμεσα συνυφασμένη με 
τις έννοιες της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας.  
Ο ΣΕΒΤ, εκπροσωπώντας την Ελληνική  Βιομηχανία Τροφίμων, που είναι ένας από τους πιο 
δυναμικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς κλάδους, με κύριο ρόλο στην Ελληνική οικονομία 
έχει θέσει, ως προτεραιότητά του, σε συνεργασία με την Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα 
«Food for Life» την προώθησή της καινοτομίας στηρίζοντας τη συστηματική συνεργασία, επαφή 
και αλληλοτροφοδότηση των επιχειρήσεων τροφίμων με την επιστημονική κοινότητα. 
 
Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα συγκροτήθηκε το Μάιο 2009, με πρωτοβουλία του ΣΕΒΤ 
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ΤΠ. Κύριος στόχος της είναι οι ερευνητικές προσπάθειες γύρω 
από τα τρόφιμα, να ενταχθούν σε ενιαία στρατηγική, που θα στοχεύει στη μεγιστοποίηση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας για την ωφέλεια του καταναλωτή και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.   
 
Μια από τις πιο σημαντικές δράσεις του ΣΕΒΤ και της Ελληνικής ΤΠ «Food for Life» είναι η 
διοργάνωση Brokerage Events, που έχουν ως στόχο να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι για να 
ανταλλάξουν απόψεις για την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας και να συζητήσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, ερευνητές από διάφορα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα με 
εκπροσώπους της Βιομηχανίας Τροφίμων. 
 
Μέχρι σήμερα, έχουμε διοργανώσει 2 Brokerage Events στην Αθήνα (2012 & 2015), 1 στα 
Ιωάννινα (2016) και προγραμματίζουμε το επόμενο να πραγματοποιηθεί στη 
Θεσσαλονίκη, θεωρώντας ότι η Βόρεια Ελλάδα διαθέτει μια σημαντικά κρίσιμη μάζα για 
τον Κλάδο των Τροφίμων τόσο στην ερευνητική κοινότητα όσο και στην επιχειρηματική. 
 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016, στο Porto Palace και 
θα αποτελείται από 3 μέρη: 
 Στο 1ο μέρος θα γίνουν παρουσιάσεις και συζητήσεις για την τρέχουσα κατάσταση και τις 

μελλοντικές προοπτικές για την έρευνα και την καινοτομία καθώς και για τους μηχανισμούς 
και τα εργαλεία, που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη γενικότερη βελτίωση του συστήματος.  

 Στο 2ο μέρος τα πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Βόρειας Ελλάδας θα 
παρουσιάσουν τη σύνθεση των Ομάδων τους, τις ερευνητικές τους δραστηριότητες και τα 
ερευνητικά αποτελέσματα, που έχουν εφαρμογή στη Βιομηχανία Τροφίμων. 

 Στο 3ο μέρος θα πραγματοποιηθούν οι διμερείς συναντήσεις δικτύωσης εκπροσώπων 
της Βιομηχανίας Τροφίμων με εκπροσώπους ερευνητικών φορέων. 

Συνημμένα σας στέλνουμε: 

 αρχείο excel με τις ερευνητικές ομάδες των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών 
Κέντρων, που θα συμμετέχουν στις δράσεις δικτύωσης καθώς και τα ερευνητικά τους 
ενδιαφέροντα και αποτελέσματα, που έχουν εφαρμογή στη Βιομηχανία και 

  το προσωρινό πρόγραμμα της εκδήλωσης. 
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Διαδικασία Συμμετοχής 
Σας παρακαλούμε: 

 Να επιλέξετε με ποιόν/ους από τους ερευνητές θα επιθυμούσατε να συναντηθείτε, 
συμπληρώνοντας το σχετικό έγγραφο (συν. αρχείο Excel «Brokerage event 2016») το 
αργότερο μέχρι την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 (Υπόψη Δρ Φ. Σάλτα, e-mail:  
fotsal@sevt.gr, Fax: 210- 6711080). 

 Να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση, πατώντας εδώ. 
 

Με εκτίμηση, 
 

                                           
 
 
 

Ευάγγελος Καλούσης     Δημήτρης Λαδικός 
      Πρόεδρος ΣΕΒΤ    Πρόεδρος Ελληνικής ΤΠ 
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