
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Σικελίας (Sicindustria) με την υποστήριξη του 

Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος ΣΒΘΣΕ, μέλη του 

Δικτύου Enteprise Europe Network και της Τομεακής Ομάδας Αγροδιατροφικών 

Προϊόντων (Sector Group Agri-Food), συνδιοργανώνουν Επιχειρηματική Αποστολή 

στη Σικελία, Ιταλία η οποία θα πραγματοποιηθεί από 5 εως 8 Ιουλίου 2022 στο 

Παλέρμο της Ιταλίας. Η εκδήλωση χρηματοδοτείται από την Ένωση Επιμελητηρίων 

της Σικελίας (Unioncamere Sicilia). 

Ποιος μπορεί να συμμετέχει; 

• Διεθνείς αγοραστές όπως: Διανομείς και εισαγωγείς τροφίμων & ποτών 

(συμπεριλαμβανομένων κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών) προϊόντων με 

δυνατότητα αγοράς, Αλυσίδες τροφίμων, Super markets, πράκτορες αγορών 

για ξενοδοχεία και εστιατόρια, εξειδικευμένα καταστήματα τροφίμων και 

κρασιών, πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου κλπ. 

• Παραγωγοί τροφίμων & ποτών από την Σικελία, Ιταλία. 

*Το κόστος ταξιδιού και διαμονής για τους Αγοραστές (και από Ελλάδα) θα 

καλυφθεί 100% 

Στόχος είναι δέκα (10) διεθνείς Αγοραστές να επωφεληθούν από μια 

πλήρως χρηματοδοτούμενη επιχειρηματική αποστολή, η οποία θα καλύπτει τα 

ακόλουθα έξοδα: 

• Εισιτήρια μετ' επιστροφής προς / από Σικελία 

• Διαμονή (3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* 

http://www.hotelplazaopera.com/en/) 

• Μεταφορά από / προς αεροδρόμιο 

• Γεύμα εργασίας κατά τη διάρκεια της συνάντησης B2B στις 6 Ιουλίου 2022 

• Εκδήλωση δικτύωσης το βράδυ της 6ης Ιουλίου 2022 

• Υποστήριξη στην οργάνωση των επισκέψεων της εταιρείας στις 7 Ιουλίου 2022 

 

 

http://www.hotelplazaopera.com/en/


Ημερήσια διάταξη / Προθεσμίες 

• Έως τις 30 Ιουνίου 2022: Οι διεθνείς Αγοραστές και οι παραγωγοί της 

Σικελίας μπορούν να εγγραφούν στην διαδικτυακή πλατφόρμα της εκδήλωσης 

• 20 έως 30 Ιουνίου 2022: Οι Αγοραστές θα επιλέξουν τις εταιρείες με τις οποίες 

επιθυμούν να κάνουν συνεντεύξεις (μπορούν να λάβουν προσκλήσεις από τους 

τοπικούς παραγωγούς) και μπορούν να υποδείξουν οι ίδιες ποιες θα ήθελαν να 

επισκεφτούν 

• 1η Ιουλίου 2022: Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Σικελίας (Sicindustria) θα στείλει 

τις προκαταρκτικές ατζέντες των συναντήσεων και των επισκέψεων σε 

Αγοραστές και παραγωγούς (η τελική ατζέντα θα είναι διαθέσιμη την ημέρα 

των συναντήσεων B2B) 

• 5 Ιουλίου 2022: Άφιξη Αγοραστών και μεταφορά στο ξενοδοχείο 

• 6 Ιουλίου 2022: Επίσημη υποδοχή από εκπροσώπους του Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Σικελίας (Sicindustria) και της Ένωσης Επιμελητηρίων της 

Σικελίας (Unioncamere Sicilia)- σύντομη εισαγωγή 

στο οικοσύστημα Τροφίμων & Ποτών της Σικελίας και συναντήσεις Β2Β - Το 

βράδυ εκδήλωση δικτύωσης και παρουσίαση προϊόντων διατροφής 

• 7 Ιουλίου 2022: Πρόσθετες συναντήσεις Β2Β ή / και επισκέψεις σε 

εταιρείες (company visits) - ελεύθερος χρόνος 

• 8 Ιουλίου 2022: Αναχωρήσεις και τέλος της επιχειρηματικής αποστολής 

• Ιούλιος-Σεπτέμβριος: Παρακολούθηση - αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 

αποστολής 

Η εγγραφή για τη συμμετοχή σας ως "Αγοραστής" στην Επιχειρηματική 

Αποστολή στον ιστότοπο b2Match: 

https://fooddrinks-mission2sicily.b2match.io/ 

Οι επιχειρήσεις Αγοραστών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην 

Επιχειρηματική Αποστολή μπορούν να επικοινωνήσουν, για περισσότερες 

πληροφορίες ή και για υποστήριξη, με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & 

Στερεάς Ελλάδος ΣΒΘΣΕ, μέλος του Enterprise Europe Network, και 

συγκεκριμένα με την κ. Στέλλα Βαϊνά, svaina@sbtse.gr στo τηλέφωνo 242102811 

Website: www.sbtse.gr  
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