
  
 
 
Σε συνεργασία: 
 
 

1 / 1 

 
ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

Δορυλαίου 10-12, 115 21 Αθήνα, Τηλ.: +30 210 6419000, Fax: +30 210 6445175, ahkathen@ahk.com.gr 
Βούλγαρη 50, 542 48 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: +30 2310 327733, Fax: +30 2310 327737, ahkthess@ahk.com.gr 

www.german-chamber.gr, www.german-fairs.gr 

 

 
Διαδικτυακή Παρουσίαση των Εκθέσεων ΙFAT & IFAT Eurasia 

Διεθνείς Εκθέσεις Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας πόλης 
  

Διαδικτυακές B2B Συναντήσεις με γερμανικές εταιρίες από τον Κλάδο Διαχείρισης Απορριμμάτων 
18. & 19. Μαΐου 2021 

 
Στο πλαίσιο της πρακτικής υποστήριξης προς τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, για να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την παρουσία 
τους στη γερμανική αγορά, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει διαδικτυακά, με 
τη συνεργασία του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, του Γραφείου 
Ο.Ε.Υ. του Ελληνικού Προξενείου του Μονάχου και του Γραφείου Ο.Ε.Υ. του Ελληνικού Προξενείου του Ντύσσελντορφ, 
 

Ημερίδα για την παρουσίαση δύο Διεθνών Εκθέσεων Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης,  
Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας πόλης, IFAT & IFAT Eurasia, 

 
που διοργανώνονται από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου, τον οποίο αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και την Κύπρο το 
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο αλλά και  
 

Β2Β Συναντήσεις με γερμανικές εταιρίες του ιδίου κλάδου. 
 
Oι διαδικτυακές συναντήσεις θα έχουν στόχο να φέρουν σε επαφή ελληνικές και γερμανικές εταιρίες, Οργανισμούς και Φορείς, 
που ασχολούνται με τεχνολογίες διαχείρισης απορριμμάτων και λυμάτων, καύση απορριμμάτων, συναφείς περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες, για να διερευνήσουν νέες συνεργασίες στον κρίσιμο αυτό τομέα. Η τεχνογνωσία, που διαθέτουν πολλές γερμανικές 
εταιρίες και Τεχνολογικοί Φορείς μπορεί να προσφέρει λύσεις στις αυξημένες απαιτήσεις του μέλλοντος σε ευρύτερα ζητήματα, 
που απασχολούν επιχειρήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικές κοινωνίες, ενώ οι συμπράξεις και οι συνεργασίες μπορούν να 
αποφέρουν σημαντικά οφέλη.   
 
Με τη συμμετοχή τους στη διαδικτυακή εκδήλωση και στις διαδικτυακές Β2Β συναντήσεις οι Έλληνες θα προετοιμάσουν το 
έδαφος για ευρύτερη δικτύωση και ώριμες επαγγελματικές συζητήσεις -σε προχωρημένο στάδιο- με Γερμανούς εταίρους στη 
διάρκεια των Εκθέσεων, με φυσική παρουσία, μετά την άρση των περιορισμών. 
Πρόγραμμα 

Τρίτη 18 Μαΐου 2021 

12:00 – 13:00 (EET) Ημερίδα 

Χαιρετισμός Εκπροσώπου Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου 
 
Παρουσίαση της ΙFAT από υψηλόβαθμο στέλεχος της Έκθεσης 
 
Παρουσίαση της IFAT Eurasia από υψηλόβαθμο στέλεχος της Έκθεσης 
 
Παρουσίαση της Επιχειρηματικής Αποστολής του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στην IFAT Eurasia  
(21. -23.10.2021 στην Κωνσταντινούπολη)  
 
Ερωτήσεις 

13:00 - 18:00 (EET) διαδικτυακές Β2Β συναντήσεις με γερμανικές εταιρίες και Φορείς 

 

Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 

12:00 – 18:00 (EET) διαδικτυακές Β2Β συναντήσεις με γερμανικές εταιρίες και Φορείς 

Οι Β2Β συναντήσεις θα έχουν διάρκεια 20’-30’ σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα, που θα ορισθεί με βάση τη διαθεσιμότητα των 
ενδιαφερομένων. 
 
Η παρακολούθηση της Ημερίδας είναι δωρεάν. Δηλώστε συμμετοχή για την παρακολούθηση της Ημερίδας εδώ. 
Κόστος συμμετοχής στις ψηφιακές Β2Β συναντήσεις: 300€ + ΦΠΑ. Δηλώστε συμμετοχή για τις Β2Β συναντήσεις εδώ. 
 
Πιστεύουμε, ότι η πρωτοβουλία αυτή ενδιαφέρει την εταιρία σας και σας καλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας το αργότερο 
μέχρι τις 10.03.2021, αποστέλλοντας και ένα σύντομο προφίλ της εταιρίας στα Αγγλικά, στο E-Mail: y.patsiavos@ahk.com.gr 
 
Πληροφορίες: https://www.german-fairs.gr/kladikes-b2b/  
κ. Γιάννης Πατσιαβός, y.patsiavos@ahk.com.gr, τηλ. 2106419026, κιν. 69445234747 

https://www.german-fairs.gr/index.php?id=1863
https://www.german-fairs.gr/index.php?id=1869&no_cache=1
mailto:y.patsiavos@ahk.com.gr
https://www.german-fairs.gr/kladikes-b2b/
mailto:y.patsiavos@ahk.com.gr

