
 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Tour d' Europe Anuga Pre - Event 2017 - Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα 

των τροφίμων & ποτών στην Αnuga, Κολωνία [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:612] 

 

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Enterprise-Europe-

Network-Hellas, σας αποστέλλει ενημερωτική εγκύκλιο σχετικά με τη διοργάνωση της εκδήλωσης 

Tour d' Europe-Anuga-Pre-Event, η οποία πραγματοποιείται ενόψει της μεγαλύτερης Έκθεσης 

Τροφίμων & Ποτών Anuga 2017.  

 

 

Ελ. Βενιζέλου 4, 38221, Βόλος 

Τηλ: 2421029407/8, 2421028111 

Φαξ: 2421026394 

Ιστοσελίδα  http://www.sbtke.gr   

E-mails ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network - Hellas: svaina@sbtke.gr, sbtke@otenet.gr  
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Για πρώτη φορά, ενόψει της μεγαλύτερης Έκθεσης Τροφίμων & Ποτών Anuga 2017,  

διοργανώνεται η εκδήλωση Tour d' Europe-Anuga - Pre- Event σκοπός της οποίας είναι 

να πραγματοποιηθούν  επιχειρηματικές επαφές (Β2Β) μεταξύ εισαγωγέων / διανομέων του 

κλάδου τροφίμων & ποτών στη Γερμανία και παραγωγών προϊόντων από τις συμμετέχουσες 

χώρες. Η εκδήλωση, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία του δικτύου Enterprise Europe Network, 

θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα πριν από την έναρξη της Έκθεσης Anuga, δηλαδή στις 6 

Οκτωβρίου 2017 στην Κολωνία της Γερμανίας. 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Ευρωπαϊκού  

Δικτύου Ολοκληρωμένης Επιχειρηματικής υποστήριξης "Enterprise Europe Network - 

Hellas", προσκαλεί εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να 

αναπτύξουν ή να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στον ευρωπαϊκό 

χώρο, να συμμετέχουν στη Διεθνή Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων "Tour 

d'Europe-Anuga-Pre-Event". 

Η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων διοργανώνεται από την εταιρεία "Zenit 

GmbH" του κρατιδίου Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας της Γερμανίας, σε συνεργασία με το 

Sector Group Agrofood του Δικτύου Enterprise Europe Network και την υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.   

 

Η έκθεση 

Η έκθεση ANUGA (7-11 Οκτωβρίου 2017) αποτελεί τη σπουδαιότερη διεθνή έκθεση 

τροφίμων και ποτών. Με πάνω από 7.000 εκθέτες από περίπου 100 χώρες και περισσότερους 

από 160.000 επισκέπτες από περίπου 190 χώρες, που αναμένεται να βρεθούν στους χώρους 

της έκθεσης, η ANUGA αποτελεί μια σημαντική εκδήλωση, παγκοσμίως, στο χώρο του 

κλάδου τροφίμων και ποτών. 

 

Β2Β - Προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις 

Το γερμανικό Δίκτυο "Enterprise Europe Network" επέλεξε αγοραστές (buyers) & 

εισαγωγείς τροφίμων & ποτών οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν στις 6 Οκτωβρίου 2017 κατ' 

ιδίαν συναντήσεις (Β2Β) με επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξάγουν 

τα προϊόντα τους στο εξωτερικό και συμμετέχουν στην εκδήλωση. 

 

Διαδικασία συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή κάνοντας απευθείας 

εγγραφή στην ειδική ιστοσελίδα της εκδήλωσης Tour d' Europe Anuga Pre Event. 

http://www.anuga.com/
https://www.b2match.eu/tour-d-europe-anuga2017
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Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία δηλώσεων συμμετοχής από τις ελληνικές επιχειρήσεις 

και  αναρτηθούν τα επιχειρηματικά τους προφίλ (cooperation profiles) στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα - με την υποστήριξη των στελεχών του Δικτύου Enterprise Europe Network-, οι 

"επιχειρήσεις - αγοραστές" θα επιλέξουν με ποιες ελληνικές επιχειρήσεις θα ήθελαν να 

συναντηθούν, ώστε να διερευνήσουν τη δυνατότητα επιχειρηματικών συνεργασιών. Με 

τον τρόπο αυτό κάθε επιχείρηση θα γνωρίζει, εγκαίρως, πόσες συναντήσεις (αν εκφραστεί 

ενδιαφέρον από τις αντίστοιχες γερμανικές) θα έχει και με ποιες επιχειρήσεις θα τις 

πραγματοποιήσει. 

 

Τόπος διεξαγωγής Β2Β 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Eden Hotel Früh am Dom, που βρίσκεται 

κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Κολωνίας. Οι συναντήσεις θα 

πραγματοποιηθούν στον 6ο όροφο στο Früh Lounge του ξενοδοχείου. 

Διεύθυνση: Eden Hotel Früh am Dom, Sporergasse 1,  50667 Cologne. 

Το Koelnmesse, όπου πραγματοποιείται η έκθεση ANUGA βρίσκεται σε κοντινή απόσταση 

(15 λεπτά με τα πόδια ή 2 λεπτά με το τρένο). 

 

Οφέλη συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β) 

Μέσω της συμμετοχής στο Β2Β, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα: 

•  Nα προσεγγίσουν νέους πελάτες  

 

•  Να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους  

 

•  Να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές συνεργασίες στη Γερμανία και κατ' επέκταση στον 

υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο. 

 

 

Κόστος συμμετοχής: 

•  Για τη συμμετοχή και την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών  δεν υπάρχει κόστος.  

•  Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από τους συμμετέχοντες.   

 

 

 

http://www.hotel-eden.de/en/cologne.html
http://www.hotel-eden.de/en/event-and-conference-rooms-cologne.html
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Σημαντικές Ημερομηνίες: 

Εώς 16 Σεπτεμβρίου 

2017 

Προθεσμία εγγραφής και υποβολής επιχειρηματικών προφίλ 

συνεργασίας 

10 Απριλίου - 23 

Σεπτεμβρίου 2017 

Για τις επιχειρήσεις παραγωγούς: Μπορούν να επισημάνουν 

(bookmark) μέχρι 5 εταιρείες αγοραστές, με τις οποίες θα 

επιθυμούσαν να συναντηθούν. 

Για τις επιχειρήσεις / αγοραστές: Μπορούν να επιλέξουν και να 

στείλουν αίτημα συνάντησης σε επιχειρήσεις που θέλουν να 

συναντηθούν.  

27 Σεπτεμβρίου 2017 

Θα αποσταλεί ηλεκτρονικά το πρόγραμμα 

συναντήσεων. Επισημαίνεται ότι μόνο επιχειρήσεις με 

προγραμματισμένα ραντεβού θα γίνουν δεκτές στην εκδήλωση. 

6 Οκτωβρίου 2017 Διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις Β2Β 

 

Λοιπές σημαντικές πληροφορίες: 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe 

Network-Hellas, προωθεί την Έκθεση Εκθεση Anuga καθώς και την εκδήλωση 

Επιχειρηματικών Συναντήσεων (B2B) - Tour d' Europe και υποστηρίζει την 

προετοιμασία και υλοποίηση των B2B Συναντήσεων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.  

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς 

Ελλάδας μπορούν κατά την εγγραφή τους στην πλατφόρμα της εκδήλωσης να επιλέξουν ως 

τοπικό Γραφείο Υποστήριξης (Support Office) τον ΣΒΘΚΕ - GR Association of Industries 

in Thessaly and in Central Greece, ώστε να υπάρξει η κατάλληλη υποστήριξη σε όλη τη 

διαδικασία της επιλογής συναντήσεων και αναζήτησης των καταλληλότερων συνεργατών. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe 

Network-Hellas, αρμόδια κα Στέλλα Βαϊνά,–Υπεύθυνη Τμήματος ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe 

Network-Hellas, τηλ: 24210/29407-8, e-mail: svaina@sbtke.gr 

 


