
 

ΣΒΒΕ: Εκδήλωση για την Ενέργεια στις 
21 & 22 /4  
 
∆ηµοσιεύθηκε: 11:05 - 01/03/10 

 

Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, µέλος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 
Υποστήριξης Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network – Hellas, σε συνεργασία µε τα 
µέλη του δικτύου 10 χωρών, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού προγράµµατος 
“Networking for Business (Net4Biz)”, διοργανώνουν Εκδήλωση Επιχειρηµατικής στις 21 & 
22 Απριλίου 2010 στη Βαρσοβία της Πολωνίας, στο πλαίσιο της έκθεσης “European Wind 
Energy Conference & Exhibition (EWEC) 2010”.  
 
Στις επιχειρηµατικές συναντήσεις θα συµµετέχουν επιχειρήσεις από 11 χώρες (Αυστρία, 
Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα, Νορβηγία, 
Πολωνία, Σουηδία) οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας και πιο συγκεκριµένα στους ακόλουθους υποκλάδους: Αιολική Ενέργεια, Ηλιακή 
Ενέργεια, Υδροηλεκτρική - κυµατική ενέργεια, Γεωθερµική Ενέργεια, Βιοµάζα.  
 
Η ετήσια έκθεση “European Wind Energy Conference & Exhibition (EWEC)”, 
διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας (European Wind Energy 
Association – EWEA) εδώ και 25 χρόνια. Το 2009 πραγµατοποιήθηκε στη Μασσαλία της 
Γαλλίας στην οποία συµµετείχαν περισσότεροι από 390 εκθέτες και 7.500 συµµετέχοντες 
από όλο τον κόσµο. Στη φετινή έκθεση στην Πολωνία θα βρίσκονται περισσότεροι από 
200 εκθέτες καλύπτοντας έναν εκθεσιακό χώρο µεγαλύτερο των 5.000 τ.µ.  
 
Οι επιχειρήσεις που θα συµµετάσχουν στην εκδήλωση επιχειρηµατικής συνεργασίας θα 
υποβάλλουν το επιχειρηµατικό τους προφίλ (σε ειδικά έντυπα συµµετοχής) µε σκοπό τη 
δηµιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου. Με βάση τον κατάλογο αυτό οι επιχειρήσεις θα 
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επιλέξουν τις εταιρείες µε τις οποίες επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν κατ’ ιδίαν 
συναντήσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις θα 
επωφεληθούν από την προσφορά σειράς υπηρεσιών που παρέχονται από τις υπηρεσίες 
του ΣΒΒΕ όπως: Εταιρικό προφίλ στον ηλεκτρονικό κατάλογο, Προσωπικό διήµερο 
πρόγραµµα συναντήσεων, Γεύµατα, Μεταφορά από το χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης 
επιχειρηµατικής συνεργασίας στον χώρο της έκθεσης, Ειδικές τιµές πρόσβασης στο χώρο 
διεξαγωγής της έκθεσης.  
 
Η εκδήλωση Επιχειρηµατικής Συνεργασίας πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού προγράµµατος Net4Biz και αφορά την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας 
των Ευρωπαϊκών ΜµΕ, τη διευκόλυνση επιχειρηµατικών συνεργασιών σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο και τη δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για εµπορικές, τεχνολογικές και 
ερευνητικές συµφωνίες µέσω διοργάνωσης εκδηλώσεων Επιχειρηµατικής Συνεργασίας 
κατά τη διάρκεια κλαδικών εκθέσεων. Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
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