
 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

TAVOLA 2020 VIRTUAL  

 Διεθνής διαδικτυακή εκδήλωση επιχειρηματικών 
συναντήσεων στον τομέα της Αγροδιατροφής και των Ποτών 

  

14 Ιουλίου 2020, Αρ. Πρωτ.: 629 

 

 

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

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

εκδήλωσης  TAVOLA 2020 Matchmaking Virtual Event, η οποία θα πραγματοποιηθεί 

διαδικτυακά στις 14-15 Σεπτεμβρίου 2020 μέσω της πλατφόρμας b2match.  

 
Ελ. Βενιζέλου 4, 38221, Βόλος 

Τηλ: 2421029407/8, 2421028111 
Φαξ: 2421026394 

Ιστοσελίδα  http://www.sbtse.gr   
E-mails ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network - Hellas: svaina@sbtse.gr, sbtse@otenet.gr  
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een.ec.europa.eu                   
 

Οι παραγωγοί τροφίμων και ποτών θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν αγοραστές, να 

αναπτύξουν επιχειρηματικές συνεργασίες, καθώς και να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους.  

Οφέλη συμμετοχής στην TAVOLA 2020 Matchmaking Virtual Event: 

Για τους αγοραστές:  

• προγραμματισμός 30λεπτων συναντήσεων με πιθανούς επιχειρηματικούς συνεργάτες, 

• επαφή με τοπικούς και διεθνείς παραγωγούς προϊόντων υψηλής ποιότητας στον τομέα των 

τροφίμων και ποτών, 

• διασυνοριακές επαφές και συνεργασία, διεύρυνση των διεθνών επιχειρηματικών ευκαιριών 

και δικτύου, 

Για τους παραγωγούς: 

• προβολή των προϊόντων σε ένα ελκυστικό και καινοτόμο περιβάλλον που δημιουργεί 

επιχειρηματικές σχέσεις, 

• γνωριμία με διεθνείς και τοπικούς αγοραστές που ειδικεύονται σε εκλεκτά τρόφιμα και ποτά 

Διαδικασία εγγραφής 

Για εγγραφή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εκδήλωσης https://tavola.b2match.io/ όπου μπορείτε 

να εισάγετε το προφίλ σας και να επιλέξετε τις διαδικτυακές συναντήσεις σας. 

Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο 

ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένη εικονική αίθουσα και ώρα, σύμφωνα με τη 

διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων. 

Προθεσμία εγγραφής: 14/09/2020 

Κόστος συμμετοχής: 

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν.  

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 ΣΒΘΣΕ - 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. 

Πληροφορίες:  

κα Στέλλα Βαϊνά, Υπεύθυνη Τμήματος ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network-Hellas, e: svaina@sbtse.gr, 

& κα Κρις Έλεν Ζαρμπούνη, Υποστήριξη Δ/κου Έργου και Προγραμμάτων, e: kzarmouni@sbtse.gr, t: 

24210/29407-8. 

  

https://tavola.b2match.io/
https://tavola.b2match.io/
mailto:svaina@sbtse.gr
mailto:kzarmouni@sbtse.gr

