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Επιχειρηµατικές συναντήσεις για αιολική ενέργεια 

WindMatch Hamburg 2014 

24-25 Σεπτεµβρίου 2014 | Αµβούργο - Γερµανία | 

http://windenergy2014.converve.com/ 
 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ), συντονιστής του δικτύου καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας  
Enterprise Europe Network - Hellas, καλεί επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς και Πανεπιστήµια σε ∆ιεθνές 
Forum Επιχειρηµατικών Συναντήσεων, που πραγµατοποιείται στις 24 & 25 Σεπτεµβρίου 2014, στο 
Αµβούργο (Γερµανία), στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης “WindEnergy Hamburg 2014”. Το Forum 
διοργανώνεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο Εnterprise Europe Network και αφορά στον τοµέα της αιολικής 
ενέργειας.  
 
Ποιος µπορεί να συµµετέχει; 
 
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 της αιολικής ενέργειας και αναζητούν 
συνεργασίες σε επιχειρηµατικό, τεχνολογικό και ερευνητικό επίπεδο στα παρακάτω αντικείµενα: 
 
Αιολικά πάρκα (Onshore & Offshore) 

• Κατασκευή ανεµογεννητριών 

• Προµηθευτές εξαρτηµάτων 

• Νέα υλικά / επεξεργασία υλικών 

• Εγκατάσταση αιολικών πάρκων  

• Μελέτη & ανάπτυξη έργων 

• Χειρισµός & συντήρηση έργων 

• ∆ίκτυα µεταφοράς 

• Χρηµατοδότηση & ασφάλεια 
 

Τεχνολογίες υδρογόνου 

• Αποθήκευση υδρογόνου 

• Κυψέλες καυσίµου 

• Ε-mobility 
 

Γιατί να συµµετέχω; 

 
Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισµοί που θα συµµετέχουν θα έχουν τη δυνατότητα: 

• Να προσεγγίσουν νέους πελάτες και να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους 

• Να εντοπίσουν καινοτόµες τεχνολογίες και προϊόντα 

• Να πραγµατοποιήσουν επιχειρηµατικές / τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο  
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• Να ενηµερωθούν για τις χρηµατοδοτικές δυνατότητες του νέου Προγράµµατος Πλαίσιο της ΕΕ για την 
Έρευνα και την Καινοτοµία "Horizon 2020" 

• Να αναζητήσουν εταίρους για την υποβολή προτάσεων στο “Horizon 2020” ή/και το κατάλληλο Η2020 
project που να ταιριάζει στο αντικείµενο τους 

• Να πραγµατοποιήσουν στοχευµένες διµερείς συναντήσεις 30 λεπτών µε επιχειρήσεις, ερευνητικούς 
φορείς και πανεπιστήµια. 
 

 
∆ιαδικασία συµµετοχής: 
 
• Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να συµπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρµα συµµετοχής 

(http://windenergy2014.converve.com/, Registration) και να υποβάλουν το προφίλ τους (ζήτηση ή 
προσφορά επιχειρηµατικών προτάσεων, τεχνολογικών προϊόντων ή συµµετοχής σε ερευνητικά 
προγράµµατα). Tα προφίλ θα δηµοσιευθούν σε ηλεκτρονικό κατάλογο και θα αποτελέσουν τη βάση για τη 
διοργάνωση διµερών συναντήσεων µε δυνητικούς συνεργάτες. Κάθε συµµετέχων θα λάβει το προσωπικό 
του πρόγραµµα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση. 

 
• Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν: 

- Τετάρτη 24 Σεπτεµβρίου 2014 (10:00 - 18:00)  

- Πέµπτη 25 Σεπτεµβρίου 2014 (10:00 - 18:00) 

 
Σηµαντικές ηµεροµηνίες: 
 
• Υποβολή προφίλ: οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει 

• Αιτήσεις για συναντήσεις: από 19 Σεπτεµβρίου 2014  

• Αποδοχή/Απόρριψη συναντήσεων: έως 23 Σεπτεµβρίου 2014 
 

Κόστος συµµετοχής: 
 

 
Η συµµετοχή στην εκδήλωση WindMatch Hamburg 2014 είναι δωρεάν. Ωστόσο, οι συµµετέχοντες θα πρέπει 
να προµηθευτούν το εισιτήριο εισόδου τους στην έκθεση WindEnergy Hamburg 2014 
http://windenergyhamburg.com/en/for-visitors/visitor-service/tickets/, όπου θα λάβει χώρα και η εκδήλωση 
επιχειρηµατικών συναντήσεων (Hall B7, Conference Room 7.1). 
 
Τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής, καθώς και εισόδου στην έκθεση επιβαρύνουν τους συµµετέχοντες. 
 
 

Με την υποστήριξη  

                        

 


