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Τρόφιμα – Ποτά  

Διαδικτυακή Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων  23 & 24 Νοεμβρίου 2021 

 

Το δίκτυο  Enterprise Europe Network (EEΝ), μέλος του οποίου είναι ο Σύνδεσμος 

Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος συμμετέχει στη διοργάνωση  εκδήλωσης 

επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β) με τίτλο "Free From Food Functional and Health 

Ingredients 2021" που θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στις 23-24 Νοεμβρίου 2021. 

Αυτή η διαδικτυακή εκδήλωση θα διοργανωθεί, κατά την διάρκεια  της εμπορικής έκθεσης 

στο RAI/Άμστερνταμ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις ίδιες ημερομηνίες. 

Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων με προϊόντα 

απαλλαγμένα από ορισμένα συστατικά όπως π.χ. γλουτένη, λακτόζη, σόγια, ζάχαρη, λίπος, 

πρόσθετα,  καθώς και βιολογικά τρόφιμα, τρόφιμα υγιεινής διατροφής, ποτά κλπ. 

 

https://free-from-food-amsterdam-2021.b2match.io/home
https://free-from-food-amsterdam-2021.b2match.io/home
https://www.freefromfoodexpo.com/home/
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Παράλληλος στόχος της εκδήλωσης είναι η επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης, 2 
(μηδενική πείνα) και 12 (εξασφάλιση βιώσιμης κατανάλωσης και προτύπων παραγωγής). 

Η συμμετοχή στο Free From Food Functional and Health Ingredients 2021 είναι δωρεάν. 

Η εγγραφή σας είναι δυνατή στον ιστότοπο b2Match: 
https://free-from-food-amsterdam-2021.b2match.io/page-3571 

 
Κατά την εγγραφή σας, μπορείτε να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας για την εκδήλωση 

διαδικτυακών επιχειρηματικών συναντήσεων και να εισάγετε το εταιρικό σας προφίλ.  

Οι απαιτήσεις για την εισαγωγή του προφίλ σας, είναι: 

• Μια προσωπική φωτογραφία 

• Το λογότυπο της εταιρείας 

• Περιγραφή της εταιρείας 

• Ο τύπος των προϊόντων που προσφέρετε ή αναζητάτε καθώς και φωτογραφίες των 

προϊόντων σας. 

• Τις ώρες που είστε διαθέσιμοι για ηλεκτρονικά ραντεβού. 

• Τα στοιχεία επικοινωνίας σας: κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail, ιστότοπος και χώρα 

Η ποιότητα και η σαφήνεια του προφίλ που θα εισάγετε, το καθιστούν ελκυστικό, ώστε να 

λάβετε αντίστοιχα αιτήματα για συναντήσεις με τους αγοραστές. 

Το προφίλ σας, λαμβάνει έγκριση από τους διοργανωτές.  

Οι διοργανωτές παρακολουθούμε τα προφίλ των συμμετεχόντων, καθώς και τις συναντήσεις 

που προγραμματίζονται. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το εταιρικό προφίλ σας πρέπει να είναι στα Αγγλικά! 

Δεδομένου ότι η ημερομηνία διεξαγωγής είναι πολύ κοντινή, εφόσον σας ενδιαφέρει, θα 

πρέπει να εγγραφείτε άμεσα. 

Περισσότερες πληροφορίες 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- Enterprise Europe 

Network 

Γ. Φράγκου 

e-mail:  yfragkou@sbtse.gr 
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