
 

Επιχειρηματικές εκδηλώσεις στον τομέα των 
κηπευτικών και της ανθοκομίας στην έκθεση 

Greentech της Ολλανδίας 
12 - 13 Ιουνίου 2014 

 
Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών-τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα των 
τεχνολογιών και υπηρεσιών παραγωγής κηπευτικών θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι οργανισμοί 
που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων που πρόκειται να διεξαχθεί στην 
έκθεση Greentech. 
 
Η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων θα λάβει μέρος στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας στις 12 
Ιουνίου , ενώ εφόσον προκύψει ενδιαφέρον θα γίνουν επισκέψεις και σε εγκαταστάσεις εταιριών στις 13 
Ιουνίου. 
 
Η επιχειρηματική αποστολή διοργανώνεται από το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου 
επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network-Hellas, και Εθνικό Σημείο Επαφής για την 
ενότητα «Ασφάλεια τροφίμων, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας, και 
βιοοικονομίας» του Ορίζοντα 2020. 
 
Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με τον ολλανδικό οργανισμό RVO. 

Η έκθεση 
 
Η Greentech αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις στη τεχνολογία οπωροκηπευτικών και 
την ανθοκομία με 263 περίπτερα από όλο τον κόσμο . Χαρακτηρίζεται από 3 πυλώνες (νερό, ενέργεια 
και βιοτεχνολογία) ενώ ο στόχος της είναι να προσφέρει αειφόρες λύσεις ανάπτυξης εστιάζοντας στη 
χρήση και τη διαχείριση του νερού, τη παραγωγή και χρήση ενέργειας και τη βιοτεχνολογία τα 
προϊόντα οπωροκηπευτικών. Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας 
και αφορά κυρίως παραγωγούς. 
 
Ιστοσελίδα :  http://www.greentech.nl/ 
 
Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων 
 
Στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων που θα διεξαχθεί στις 12 Ιουνίου, 9:00-18:00, οι 
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία : 
 
-    Να παρουσιάσουν και να αναπτύξουν ιδέες για έργα και επενδύσεις σε διεθνές επίπεδο 
 
-    Να γνωρίσουν ξένες αγορές και να αποκτήσουν καινούργιες επαφές 
 
-    Να συνάψουν διεθνείς συνεργασίες (εμπορικές , τεχνολογικές  ή άλλες στο πλαίσιο του 
   
     Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος Ορίζοντας 2020) 
 
Μπορείτε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα : www.b2match.eu/greentech2014 
 
 
Επιχειρηματική Αποστολή 
 
Στις 13 Ιουνίου υπάρχει το ενδεχόμενο να διοργανωθούν επισκέψεις στις εγκαταστάσεις εταιριών του 



χώρου όπως οι Demokwekerij, Tomatoworld και Dry Hydroponics 
 
Κόστος συμμετοχής 
 
Η συμμετοχή στις παραπάνω εκδηλώσεις δεν έχει κόστος, ενώ υπάρχουν ειδικές τιμές για τη διαμονή 
και τις μεταφορές των συμμετεχόντων μέσα στην Ολλανδία. 
 
Πληροφορίες συμμετοχής και εγγραφές : 
 
Προκειμένου να εγγραφείτε επικοινωνήστε μαζί μας μέχρι και τις 26/5 στο : 
 
 
Γιώργος Παναγόπουλος 
 
 
E-mail: panagopoulos@help-forward.gr 
 
 
Τηλ.: 210 3607690 
 
 
Εναλλακτικά: 
 
Βασίλης Σταματόπουλος 
 
 
E-mail: vstamatopoulos@help-forward.gr 
 
 
Τηλ.: 210 3607690 
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