Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων στο
πλαίσιο της
Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδώνια 2018
Αθήνα, 6-7 Ιουνίου 2018
https://marimatch-posidonia-2018.b2match.io/
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας και
το ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ μέλη του Enterprise Europe Network – Hellas προσκαλούν τους φορείς
του τομέα της Ναυπηγικής Βιομηχανίας, του Μηχανικού Εξοπλισμού & της Θαλάσσιας
Τεχνολογίας σε διεθνές forum επιχειρηματικών συναντήσεων στις 6 & 7 Ιουνίου 2018 στο
πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδώνια 2018.
Η εκδήλωση MariMatch 2018 απευθύνεται σε επιχειρήσεις, clusters και ερευνητικούς
φορείς στον τομέα των ναυτιλιακών, οι οποίοι αναζητούν συνεργασίες στα παρακάτω
αντικείμενα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ναυπηγική
Τεχνολογίες και εξοπλισμός ναυπηγείων
Περιβαλλοντικά βιώσιμη ναυπηγία
Ηλεκτρονικά συστήματα, συστήματα επικοινωνίας & πλοήγηση
Μηχανικά και βοηθητικά συστήματα
Εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών
(transport logistics) / Λιμάνια
Ναυτιλιακές υπηρεσίες
Υπηρεσίες / Τεχνολογίες για ασφάλεια στη θάλασσα
Θαλάσσια έρευνα, ανάπτυξη & καινοτομία
Θαλάσσια βιο-οικονομία

Διαδικασία συμμετοχής (δωρεάν)
Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής online
(https://marimatch-posidonia-) & να υποβάλουν ένα προφίλ. Tα 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.
Η επικοινωνία κατά την διάρκεια των συναντήσεων θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.

Καταληκτικές ημερομηνίες
•
•

1 Ιουνίου 2018: Εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και υποβολή του προφίλ
του οργανισμού.
1 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2018:
Επιλογή και προγραμματισμός των διμερών
επιχειρηματικών συναντήσεων από τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η εκδήλωση MariMatch - Posidonia 2018 θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Διεθνούς
Έκθεσης Ποσειδώνια 2018 στο Metropolitan Expo Εκθεσιακό Κέντρο δίπλα στο
Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».Η συμμετοχή στην εκδήλωση & η είσοδος στην έκθεση είναι
δωρεάν.

Με την υποστήριξη
Γεωργία Σφυράκη
Enterprise Europe Network – Hellas
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Ακαδημίας 18, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα
Tηλ.:2103680878 F:2103614726
Web: www.acsmi.gr
Email:sfiraki@acsmi.gr
Twitter: @EEN_Athens

