
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
________________________________________________________________________________ 

Εκδήλωση Επιχειρηματικών  
Συναντήσεων στο πλαίσιο της  
Διεθνούς  Έκθεσης Ποσειδώνια 2014 

________________________________________________________________________________ 
Marimatch 2014 | B2B Networking Event   
http://www.b2match.eu/marimatch2014 

Αθήνα, 4-5 Ιουνίου 2014 
 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), συντονιστής του δικτύου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Enterprise Europe 

Network – Hellas, προσκαλεί τους φορείς του τομέα της Ναυπηγικής Βιομηχανίας, του Μηχανικού Εξοπλισμού & της 

Θαλάσσιας Τεχνολογίας σε διεθνές forum επιχειρηματικών συναντήσεων στις 4 & 5 Ιουνίου 2014 στο πλαίσιο της 

Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδώνια 2014.  

Η εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες φορείς να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και 

να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για διεθνή συνεργασία. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς, οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναυτιλιακών και αναζητούν συνεργασίες σε επιχειρηματικό, τεχνολογικό και ερευνητικό 

επίπεδο. 

Για περισσότερα από 40 χρόνια η Διεθνής Έκθεση Ποσειδώνια είναι η μεγαλύτερη έκθεση στον τομέα των ναυτιλιακών. Το 

2014 συμμετείχαν στην έκθεση περισσότεροι από 1.870 εκθέτες, οι οποίο προσέλκυσαν περισσότερους από 18.500 

αγοραστές από 92 χώρες. 

Η εκδήλωση διοργανώνεται από μέλη του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης διεθνούς συνεργασίας “Enterprise Europe 

Network” και ειδικότερα από μέλη της ομάδας “Maritime Industries & Services”. Το δίκτυο απαρτίζεται από 600 περίπου 

συνεργαζόμενους φορείς σε περισσότερες από 40 χώρες, με στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της 

καινοτομίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι υπηρεσίες του δικτύου απευθύνονται κυρίως σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αφορούν στην αναζήτηση εταίρων για επιχειρηματικές, ερευνητικές & τεχνολογικές 

συνεργασίες, τεχνολογικές διαγνώσεις, παροχή πληροφόρησης για θέματα ευρωπαϊκής νομοθεσίας και χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων. 

_________________________________________________________ 

Ποιος μπορεί να συμμετέχει; 
Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, clusters και ερευνητικούς φορείς στον τομέα των ναυτιλιακών, οι οποίοι αναζητούν 
συνεργασίες στα παρακάτω αντικείμενα:  

 Ναυπηγική 

 Τεχνολογίες και εξοπλισμός ναυπηγείων 

 Συστήματα πρόωσης και ελιγμού 

 Ηλεκτρονικά συστήματα, συστήματα επικοινωνίας & πλοήγησης  

 Μηχανικά και βοηθητικά συστήματα 

 Ασφάλεια καταστρώματος και ειδικός εξοπλισμός 
 Τεχνολογίες λιμανιών & συστήματα διακίνησης φορτίου 

 Ναυτιλιακές υπηρεσίες 

 Θαλάσσια έρευνα, ανάπτυξη & καινοτομία 

http://www.b2match.eu/marimatch2014
http://www.posidonia-events.com/


________________________________________________________ 

Γιατί να συμμετέχω; 
Η εκδήλωση MariMatch 2014: 

 Αποτελεί μοναδική ευκαιρία για επιχειρήσεις από την Ελλάδα που ενδιαφέρονται για επαφές με δυνητικούς 
συνεργάτες στο εξωτερικό, νέους πελάτες/προμηθευτές και νέες τεχνολογίες, καθώς και για επιχειρήσεις από 
το εξωτερικό που ενδιαφέρονται για την ελληνική αγορά και τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες στην 

Ελλάδα. 

 Δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής στοχευμένων διμερών συναντήσεων 30 λεπτών με επιχειρήσεις, ερευνητικούς 
φορείς και πανεπιστήμια και αποτελεί προστιθέμενη αξία στη συμμετοχή σας στην έκθεση Ποσειδώνια 2014. 

__________________________________________________________ 
Διαδικασία συμμετοχής  

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής online 
(http://www.b2match.eu/marimatch2014/registration) & 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 τη διοργάνωση. 

 Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν στο HALL 1/Περίπτερο 1.127 (κάτοψη http://www.posidonia-
events.com/Images/SitePlan-1832014.aspx) 

Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014 -10:30 - 17:00 

Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014 - 10:30 - 17:00 

 Η επικοινωνία κατά την διάρκεια των συναντήσεων θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. 

 Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. 

__________________________________________________________ 

Καταληκτικές ημερομηνίες 
 23 Μαΐου 2014:  Εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και υποβολή του προφίλ του οργανισμού 

 16-25 Μαΐου 2014:  Επιλογή και προγραμματισμός των διμερών επιχειρηματικών συναντήσεων  

από τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

__________________________________________________ 

Location 
Η εκδήλωση MariMatch 2014 θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Διεθνούς 
Έκθεσης Ποσειδώνια 2014 στο Metropolitan Expo Εκθεσιακό Κέντρο δίπλα 
στο Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» (http://www.posidonia-
events.com/posidonia-2012-info/metropolitan-expo-centre.aspx) 

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Περίπτερο 1.127 / HALL 1 (κάτοψη 

http://www.posidonia-events.com/Images/SitePlan-1832014.aspx) 

_________________________________________________ 

Περισσότερες πληροφορίες 

Χριστίνα Πασκουάλ  &  Χριστιάνα Σιαμπέκου  
 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  

/ Enterprise Europe Network - Hellas 

Διευθ.: Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα 

Τηλ: 210 7273920 / 54 

Email: marimatch2014-posidonia@ekt.gr   

www.ekt.gr  • www.enterprise-hellas.gr 

 _________________________________________________           Με την υποστήριξη       
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