
 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ViniTech-Sifel 2018 International Business Meetings  

 Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα της Οινοποιίας, της Δενδροκομίας και των 

Οπωροκηπευτικών στο Μπορντό της Γαλλίας, στο πλαίσιο της ομώνυμης διεθνούς έκθεσης 

 [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:882] 

 

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Enterprise-Europe-

Network-Hellas, σας αποστέλλει ενημερωτική εγκύκλιο σχετικά με τη διοργάνωση της εκδήλωσης 

ViniΤech-Sifel 2018 International Business Meetings, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 

έκθεσης ViniTech-Sifel.  

 

Ελ. Βενιζέλου 4, 38221, Βόλος 

Τηλ: 2421029407/8, 2421028111 

Φαξ: 2421026394 

Ιστοσελίδα  http://www.sbtke.gr   

E-mails ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network - Hellas: svaina@sbtke.gr, sbtke@otenet.gr  
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Στο πλαίσιο της έκθεσης ViniTech-Sifel, διοργανώνεται η εκδήλωση ViniΤech-Sifel 2018 

International Business Meetings, σκοπός της οποίας είναι να πραγματοποιηθούν 

επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B) μεταξύ επιχειρήσεων  των κλάδων της οινοποιίας, της 

δενδροκομίας και των οπωροκηπευτικών  από τις συμμετέχουσες χώρες. Η εκδήλωση, που 

αποτελεί πρωτοβουλία του δικτύου Enterprise Europe Network, θα πραγματοποιηθεί 

παράλληλα με την έκθεση ViniTech-Sifel, δηλαδή μεταξύ 20-22 Νοεμβρίου 2018 στο 

Μπορντό της Γαλλίας. 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Ολοκληρωμένης Επιχειρηματικής Υποστήριξης “Enterprise Europe Network-

Hellas”, προσκαλεί εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να 

αναπτύξουν ή να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στον ευρωπαϊκό 

χώρο, να συμμετέχουν στη Διεθνή Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων “ViniTech-

Sifel 2018 International Business Meetings”. 

Η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Εμπορίου 

και Βιομηχανίας της περιφέρειας Nouvelle-Aquitaine (CCI Nouvelle-Aquitaine) της Γαλλίας, 

σε συνεργασία με το Δίκτυο Enterprise Europe Network και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

 

Η έκθεση 

Η έκθεση ViniTech Sifel, είναι η κορυφαία διεθνής εμπορική έκθεση που αφορά στην 

οινοποιία, τη δενδροκομία και τα οπωροκηπευτικά. Αυτή είναι η 21η διοργάνωση της 

έκθεσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Νοεμβρίου και αναμένεται να φιλοξενήσει 

πάνω από 850 εκθέτες και 45.000 επισκέπτες, από χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, σε έναν 

χώρο 65.000 τετραγωνικών μέτρων. 

Οι δύο μεγάλες θεματικές ενότητες της έκθεσης είναι αυτή των οπωροκηπευτικών και των 

βιολογικών προϊόντων και οι διασκέψεις θα αφορούν ένα μεγάλο εύρος θεματολογίας – από 

την παραγωγή έως και τη συσκευασία των προϊόντων. 

 

B2B – Προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις 

Το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Περιφέρειας Nouvelle-Aquitaine της 

Γαλλίας, στην οποία ανήκει το Μπορντό, σε συνεργασία με το Δίκτυο “Enterprise Europe 

Network”, διοργανώνουν μια εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων (ViniTech-Sifel 

2018 International Business Meetings), ώστε επιχειρήσεις στους κλάδους   

• Εξοπλισμός οινοποιιών και κελαριών  

(Winery and cellar equipment) 

• Τεχνικές καλλιέργειας (Farming techniques) 

• Υπηρεσίες (Services) 

• Εμφιάλωση και συσκευασία (Bottling and packaging) 

https://www.vinitech-sifel.com/en
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να πραγματοποιήσουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις (B2B) με επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στην εκδήλωση. 

 

Διαδικασία συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή κάνοντας απευθείας 

εγγραφή στην ειδική ιστοσελίδα της ViniTech-Sifel 2018 International Business Meetings. 

Τα βήματα που θα χρειαστεί να ακολουθήσετε είναι τα εξής: 

1. Εγγραφή στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης. 

2. Δημιουργία του προφίλ της επιχείρησής σας στην ιστοσελίδα, όπου θα αναφέρετε 

μερικά στοιχεία για την επιχείρηση, την τεχνολογία/τεχνογνωσία που έχετε, και  το 

είδος των συνεργατών που αναζητείτε. 

3. Εξερεύνηση  του καταλόγου  των συμμετεχόντων στην εκδήλωση και των προφίλ 

τους 

4. Αποστολή/λήψη αιτημάτων σε/από συμμετέχοντες με τους οποίους θα επιθυμούσατε 

να συναντηθείτε. 

5. Επιλογή και  αξιολόγηση  των  συναντήσεων σας. 

6. Λήψη της προσωπικής σας ατζέντας συναντήσεων  

Μπορείτε να βρείτε τα βήματα με αναλυτικότερη περιγραφή και χρήση παραδειγμάτων στην 

ακόλουθη υπερσύνδεση: 

https://cdn2.b2match.io/event/3425/assets/8468093435-d1a1ca7e0d.pdf  

 

Τόπος διεξαγωγής  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Parc des Expositions de Bordeaux, που είναι εύκολα 

προσβάσιμο με όλα τα διαθέσιμα μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορείο, τραμ, τρένο), καθώς 

διαθέτει και δωρεάν χώρο παρκαρίσματος. 

Διεύθυνση: Parc des Expositions de Bordeaux, Cours Charles Bricaud, 33 000, Bordeaux, 

France 

 

Οφέλη συμμετοχής 

Η εκδήλωση του ViniTech-Sifel 2018 International Business Meetings θα σας βοηθήσει να 

βρείτε διεθνείς συνεργάτες μέσω προγραμματισμένων B2B συναντήσεων στην εμπορική 

έκθεση. 

• Θα γνωρίσετε τους ανθρώπους που θα συναντήσετε πριν από την εκδήλωση. 

• Θα έχετε την ευκαιρία να συναντήσετε εξειδικευμένους επαγγελματίες που θα 

συμμετέχουν στην εκδήλωση από άλλες χώρες. 

• Θα βελτιστοποιήσετε την απόδοση των επενδύσεών σας. 

• Θα μπορείτε να διαχειριστείτε το πρόγραμμα των συναντήσεών σας με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. 

https://vinitechsifel2018.b2match.io/
https://cdn2.b2match.io/event/3425/assets/8468093435-d1a1ca7e0d.pdf
https://www.vinitech-sifel.com/en/plan-your-visit/how-to-reach-the-venue
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• Θα βελτιώσετε και θα ενδυναμώσετε την αποδοτικότητα του διεθνούς σας δικτύου. 

• Ο χώρος στον οποίο θα γίνουν οι συναντήσεις αποτελεί ένα ήσυχο και άνετο 

περιβάλλον. 

 

Κόστος συμμετοχής 

Η είσοδος στην έκθεση είναι δωρεάν αν έχετε πρόσκληση, η αγορά εισιτηρίου στο διαδίκτυο 

στοιχίζει 12€, ενώ στην είσοδο της έκθεσης η τιμή του εισιτηρίου είναι 20€. 

Για τη συμμετοχή και την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών συναντήσεων δεν υπάρχει 

κόστος. 

Τα έξοδα μεταφοράς, καθώς και αυτά της διαμονής θα καλυφθούν από τους συμμετέχοντες 

στην εκδήλωση. 

 

Πρόγραμμα εκδηλώσεων 

Οι προγραμματισμένες συναντήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε από τις 

τρεις μέρες της εκδήλωσης (20-22/11) από τις 9.30 το πρωί έως τις 18.00 το απόγευμα. Κάθε 

συνάντηση θα διαρκεί 30 λεπτά και το έμπειρο προσωπικό της έκθεσης θα είναι στη διάθεσή 

σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. 

Παράλληλα με τις συναντήσεις, θα λαμβάνουν χώρα και οι διασκέψεις της έκθεσης. 

 

Λοιπές σημαντικές πληροφορίες 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe 

Network-Hellas (EEN), σε συνεργασία με τα μέλη του EEN στη Γαλλία, καθώς και το 

Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας της περιφέρειας Nouvelle-Aquitaine 

συνδιοργανώνει την εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων (B2B) – ViniTech-Sifel 

2018 International Business Meetings που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της έκθεσης 

ViniTech-Sifel και υποστηρίζει την προετοιμασία και υλοποίηση των B2B Συναντήσεων των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων.  

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς 

Ελλάδας μπορούν κατά την εγγραφή τους στην πλατφόρμα της εκδήλωσης να επιλέξουν ως 

τοπικό Γραφείο Υποστήριξης (Support Office) τον ΣΒΘΚΕ - GR Association of Industries 

in Thessaly and in Central Greece, ώστε να υπάρξει η κατάλληλη υποστήριξη σε όλη τη 

διαδικασία της επιλογής συναντήσεων και αναζήτησης των καταλληλότερων συνεργατών. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe 

Network-Hellas, αρμόδια κα Γ. Φράγκου Υπεύθυνη Πληροφόρησης  του Τμήματος 

ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas, τηλ: 24210/29407-8, e-mail: sbtke@otenet.gr 

 

mailto:sbtke@otenet.gr

