
               
 

 

 

 

  

 

 

 
 

Εκδήλωση Επιχειρηματικών Διαδικτυακών Συναντήσεων  για επιχειρήσεις και 
ερευνητικούς φορείς του ναυτιλιακό τομέα 

https://emarimatch-2020.b2match.io/ 
 

29-30 Οκτωβρίου 2020 

 
                                                                                                          

 

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, μέλος του δικτύου Enterprise Europe 
Network - Hellas, προσκαλεί τους φορείς του τομέα της Ναυπηγικής Βιομηχανίας, του Μηχανικού 
Εξοπλισμού & της Θαλάσσιας Τεχνολογίας σε Εκδήλωση Επιχειρηματικών Διαδικτυακών 
Συναντήσεων, στις 29-30 Οκτωβρίου.  

Η εκδήλωση eMariMatch 2020 διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Συντονιστή 
του δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών 
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, το Βιοτεχνικό Επιμελητηριο Αθηνών, με την υποστήριξη της ομάδας 
«Maritime Industry & Services» του δικτύου Enterprise Europe Network. Είναι η τέταρτη φορά που 
πραγματοποιείται και προσφέρει δωρεάν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες του ναυτιλιακού 
τομέα να αναζητήσουν συνεργασίες. 

 

https://emarimatch-2020.b2match.io/
http://www.sbtse.gr/
http://www.een.gr/
http://www.een.gr/
https://een.ec.europa.eu/


               
 

 

 

 

Λόγω της ακύρωσης της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδώνια 2020, στο πλαίσιο της οποίας είχε αρχικά 
προγραμματιστεί, η εκδήλωση MariMatch 2020 προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και 
διοργανώνεται φέτος διαδικτυακά. 
 

Η εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους και να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για διεθνή συνεργασία. Απευθύνεται σε 
επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ναυτιλιακό τομέα και 
αναζητούν συνεργασίες σε επιχειρηματικό, τεχνολογικό και ερευνητικό επίπεδο.  

H προηγούμενη εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης 
Ποσειδώνια 2018 συγκέντρωσε 120 συμμετέχοντες από 18 χώρες και πραγματοποιήθηκαν πάνω 
από 300 συναντήσεις.  

 

Ποιος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή; 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) και 
ερευνητικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον ναυτιλιακό τομέα και αναζητούν συνεργασίες 
στα παρακάτω αντικείμενα: 

• Ναυπηγική / Τεχνολογίες και εξοπλισμός 
ναυπηγείων 

• Περιβαλλοντικά βιώσιμη ναυτιλία / 
Πράσινα λιμάνια 

• Ηλεκτρονικά συστήματα, συστήματα 
επικοινωνίας & πλοήγησης 

• Μηχανικά και βοηθητικά συστήματα 
 

• Εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών 
(transport logistics) /Λιμάνια 

• Ναυτιλιακές υπηρεσίες 

• Θαλάσσια αθλήματα και τουρισμός 

• Υπηρεσίες / Τεχνολογίες για ασφάλεια & 
προστασία στη θάλασσα 

•  Θαλάσσια Έρευνα, Ανάπτυξη & Καινοτομία 

•  Θαλάσσια Βιοοικονομία 

Γιατί να συμμετέχω; 

Η εκδήλωση eMariMatch 2020: 

• Αποτελεί μοναδική ευκαιρία για επιχειρήσεις από την Ελλάδα που αναζητούν δυνητικούς 
συνεργάτες στο εξωτερικό, νέους πελάτες/προμηθευτές και νέες τεχνολογίες, καθώς και για 
επιχειρήσεις από το εξωτερικό που ενδιαφέρονται για επιχειρηματικές και επενδυτικές 
ευκαιρίες στην Ελλάδα.  

• Δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής στοχευμένων διμερών συναντήσεων διάρκειας 30 λεπτών 
με επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς, πανεπιστήμια και προσθέτει αξία στη συμμετοχή σας 
στην έκθεση Ποσειδώνια 2020. 

 

Διαδικασία συμμετοχής (δωρεάν) 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν καλούνται να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  

https://emarimatch-2020.b2match.io/ και να υποβάλουν ένα προφίλ που θα είναι διαθέσιμο στην 

ενότητα «marketplace».  

Τα προφίλ θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικό κατάλογο και θα αποτελέσουν τη βάση για τη 

διοργάνωση συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες. Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό 

του πρόγραμμα συναντήσεων πριν την εκδήλωση. 

https://emarimatch-2020.b2match.io/


               
 

 

Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν τις παρακάτω ώρες: 

• Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 

Πρωινή συνεδρίαση 11:00 – 14:00 - Απογευματινή συνεδρίαση 14:30-17:30 

• Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 

Πρωινή συνεδρίαση 11:00 – 14:00 - Απογευματινή συνεδρίαση 14:30-17:30 

*Η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. 

 

Καταληκτικές ημερομηνίες 

• 22 Οκτωβρίου 2020: Εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και υποβολή του προφίλ του 
οργανισμού 

• 21 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου 2020: Επιλογή και προγραμματισμός των διμερών 
επιχειρηματικών συναντήσεων από τους εγγεγραμμένους οργανισμούς μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

  

Περισσότερες πληροφορίες 

Στέλλα Βαϊνά 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-Enterprise Europe Network 

m. svaina@sbtse.gr 

Τ. 2421029407-8 

 

 

 

 

 

 

 

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στον κόσμο. 
Ξεκίνησε να λειτουργεί το 2008 και περιλαμβάνει πλέον 600 τοπικούς οργανισμούς σε περισσότερες από 60 χώρες σε 
Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Αμερική. Υποστηρίζει περισσότερες από 2 εκατ. επιχειρήσεις ανά έτος σε θέματα 
διεθνούς εμπορίου, τεχνολογικών & ερευνητικών συνεργασιών και πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Στην Ελλάδα, το 
δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά 
ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 

mailto:svaina@sbtse.gr
http://een.ec.europa.eu/
http://www.enterprise-hellas.gr/

