
 

             

Smart Manufacturing Matchmaking 2021 VIRTUAL - Διαδικτυακή 

εκδήλωση δικτύωσης στον τομέα της Έξυπνης Βιομηχανίας  Smart 

Manufacturing and Industry 4.0 

 

         / 

 
Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα της έξυπνης 
βιομηχανίας και της βιομηχανίας 4.0 θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί 
που θα συμμετέχουν στη διεθνή διαδικτυακή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων: 
BE @SMM2021 - Brokerage Event, στο πλαίσιο του of Brokerage Event @Smart 
Manufacturing Matchmaking 2021 
Θα πραγματοποιηθούν 2 εκδηλώσεις: 

• 13 & 14 Μαΐου 2021 

• 17, 18 & 19 Νοεμβρίου 2021 
Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από τον οργανισμό Spin Ricerca Innovazione e Trasferimento 
Tecnologico S.r.l. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από το δίκτυο Enterprise Europe Network, 
μέλος του οποίου είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος.  
 
Οι συμμετέχοντες στο Smart Manufacturing Matchmaking 2020 Virtual Edition θα: 
 
- έχουν τη μοναδική ευκαιρία για συναντήσεις με επιστήμονες, ερευνητές και διευθυντές 
επιχειρήσεων που εργάζονται στον τομέα της Έξυπνης Βιομηχανίας και Βιομηχανίας 4.0. 
 
- ενημερωθούν για τις τελευταίες σύγχρονες τεχνολογίες, τις νέες εφαρμογές από τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και τις τεχνικές προκλήσεις των μεγάλων εταιρειών. 
 

https://smm2021.b2match.io/
https://smm2021.b2match.io/
http://spin.srl/
http://spin.srl/


 

             

- έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες 
τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να προχωρήσουν 
σε επιχειρηματικές - τεχνολογικές συνεργασίες στο διεθνή χώρο. 
 
Επιπλέον, η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών 
που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. 
 
Πεδία ενδιαφέροντος: 
 

• Advanced manufacturing solution: automatic material handling systems, robots 
• Additive manufacturing 
• Agriculture 4.0 
• AI and machine learning for industrial applications 
• Applications for social media data management 
• Applications of Virtual / augmented / mixed reality in industry 
• Autonomous production 
• Autonomous robot 
• Big Data Analysis 
• Cyber-Physical Systems 
• Cybersecurity 
• Cloud technologies 
• Digital Twin 
• Environmental sustainability 
• Human machine interfaces 
• Horizontal and vertical integration 
• Industrial Internet of Things 
• Open data and public innovation 
• Predictive maintenance 
• Simulation between interconnected machines 
• System integration 

 
Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν.  
 
Διαδικασία συμμετοχής  
 
Για εγγραφή παρακαλούμε ακολουθείστε το σύνδεσμο https://smm2021.b2match.io/. 
 
Η επιλογή των συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μέσω της 
παραπάνω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου 
επιχειρηματικού / τεχνολογικού / ερευνητικού προφίλ, το οποίο θα αναφέρεται σε 
προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας. Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται 
κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε 
προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων. 
 

https://smm2021.b2match.io/


 

             

Περισσότερες πληροφορίες 

Στέλλα Βαϊνά 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- Enterprise Europe 
Network 

m. svaina@sbtse.gr 

Τ. 2421029407-8, 6973356995 
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