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Ευκαιρία προβολής Ελληνικών εταιρειών στην Διεθνή  Έκθεση 

της Σιγκαπούρης Industrial Transformation ASIA-PACIFIC 

(ITAP), 18-20 Οκτωβρίου 2022.  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διοργανώσει το EU-Singapore 

Matchmaking Event 2022, στο πλαίσιο της Διεθνούς εκθέσεως  

Industrial Transformation ASIA-PACIFIC (ITAP) που θα διεξαχθεί 

στην Σιγκαπούρη στις 18-20 Οκτωβρίου 2022. Η εκδήλωση 

σύνδεσης/ αντιστοίχησης μεταξύ εταιρειών Ε.Ε. και Σιγκαπούρης 

(Matchmaking Event) θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στη 

Σιγκαπούρη στις 19 Οκτωβρίου 2022.  

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν από κοινού η  Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και το  Enterprise Singapore (Enterprise SG), με την 

υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε.  στη Σιγκαπούρη και του 

Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας της Σιγκαπούρης (Singapore 

Ministry of Trade and Industry) με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής 

Πλατφόρμας Συνεργασίας ομάδων ομοειδών επιχειρήσεων   

(European Cluster Collaboration Platform - ECCP) και του Enterprise 

Europe Network (EEN).  

 Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν οργανώσεις, εταιρείες και 

cluster Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), 

την Σιγκαπούρη και χώρες εκτός ΕΕ που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα COSME ( πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των 

Επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων- Competitiveness 

of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises ) .  

Η εκδήλωση προσφέρει ευκαιρίες για την προώθηση των 

ανταλλαγών Cluster to Cluster (C2C), Cluster to Business (C2B) και 

Business to Business (B2B) μεταξύ των συμμετεχόντων. Οι 
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συμμετέχοντες θα είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό των 

δικών τους συναντήσεων μέσω της πλατφόρμας B2Match. 

 Ο γενικός στόχος της εκδήλωσης είναι να προωθήσει την 

ανταλλαγή πληροφοριών και τις ευκαιρίες δικτύωσης για τους 

ευρωπαϊκούς οργανισμούς cluster και τα μέλη τους με ομολόγους 

οργανισμούς και εταιρείες από τη Σιγκαπούρη. Οι στόχοι για τους 

συμμετέχοντες περιλαμβάνουν:  

 Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε. και Σιγκαπούρης 

προς όφελος των μελών τους, μεταξύ άλλων μέσω 

σεμιναρίων, εκδήλωσης δημιουργίας συνεργατικών ομάδων 

και  επιτόπου επισκέψεων σε συγκεκριμένες εταιρείες της 

Σιγκαπούρης 

 Προσδιορισμός πιθανών τομέων κοινού ενδιαφέροντος για 

συνεργασία και συνέργειες, ανά κλάδο,  

 Βελτίωση της συνεργασίας μέσω clusters, μεταξύ των 

βιομηχανιών της Ε.Ε. και Σιγκαπούρης καθώς και  μεταξύ 

της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας στην 

έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.  

 

Τομείς ενδιαφέροντος είναι : 

 Αεροδιαστημική 

 Αυτοκίνητα  

 Χημικά 

 Κατασκευή Καταναλωτικών Αγαθών 

 Τομέας Ηλεκτρονικών  

 Ενέργεια  

 Φαγητό & Ποτό  

 Υποδομές & Εγκαταστάσεις  
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 Logistics & Supply Chain 

 Διαχείριση ( Management ) 

 Πετρελαιοειδή  

 Φαρμακευτική & Βιοτεχνολογία  

 Ημιαγωγοί 

  Αστικές Λύσεις (Urban Solutions) 

 

 Για τα Cluster και ΜΜΕ από τις χώρες της Ε.Ε. που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν, είναι διαθέσιμοι οι παρακάτω διαδικτυακοί τόποι : 

Για τα clusters είναι : 

 https://clustercollaboration.eu/content/eu-singapore-

matchmaking-event-call-expressions-interest-clusters 

Για τις ΜΜΕ είναι : 

https://clustercollaboration.eu/content/eu-singapore-

matchmaking-event-call-expressions-interest-smes 

Να επισημάνουμε ότι υπάρχει διαθέσιμο προπαρασκευαστικό 

διαδικτυακό σεμινάριο –έτσι ώστε οι εταιρείες ή οι ομάδες εταιρειών 

να λάβουν καθοδήγηση σχετικά με το πώς να συμμετάσχουν 

επιτυχώς στην προγραμματισμένη εκδήλωση και να γνωρίσουν τους 

μελλοντικούς συμμετέχοντες ανά κλάδο. Το  διαδικτυακό σεμινάριο   

θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες με τις πρακτικές πτυχές της 

εκδήλωσης.  

Σημειώνεται επίσης ότι επιλεγμένοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί  και 

cluster θα λάβουν οικονομική στήριξη για κάλυψη εξόδων ταξιδιού 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
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