
ΝΑΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΑΥΣ»
ΝΑΥΣ e-market place: Αξιολόγηση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τη Διασύνδεση 
Προσφοράς & Ζήτησης Τοπικών Προϊόντων σε Λιμάνια Κρουαζιέρας

08 Ιουλίου 2021 / 9:00 - 16:00 / Ξενοδοχείο Radisson Blu Hotel / Λάρνακα / Κύπρος

Το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (ΕΙΠΛ) σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) διοργανώνει στις 08 Ιουλίου 2021 από τις 9:00 μέχρι τις 16:00 στο 
Ξενοδοχείο Radisson Blu Hotel στη Λάρνακα συνάντηση με τίτλο «ΝΑΥΣ e-market place: Αξιολόγηση 
της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διασύνδεσης Προσφοράς & Ζήτησης Τοπικών Προϊόντων».  
Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών 
στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας», 
στην οποία το ΕΙΠΛ και το ΚΕΒΕ συμμετέχουν ως Δικαιούχοι. 

Η Πράξη εντάσσεται στο πρόγραμμα «Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Βασική αποστολή της Πράξης ΝΑΥΣ είναι η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, με στόχο να 
βελτιστοποιηθεί η διαχείριση του χρόνου εφοδιασμού στα λιμάνια Ελλάδας και Κύπρου, και παράλληλα 
να προωθηθεί η συμμετοχή των τοπικών παραγωγών στον εφοδιασμό στοχεύοντας σε μια βιώσιμη και 
αειφόρα εφοδιαστική αλυσίδα. 

Η εν λόγω συνάντηση στοχεύει στην:
o Ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα οφέλη από τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  
 ΝΑΥΣ e-market place 
o Αξιολόγηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για ανατροφοδότηση
o Συζήτηση και δικτύωση των ενδιαφερομένων μερών από Κύπρο και Ελλάδα

Στο πλαίσιο της συνάντησης θα δοθεί στους χρήστες ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στην πλατφόρμα με σκοπό 
τη δημιουργία κατάλληλων συνεργατικών σχηματισμών για τη διάθεση τοπικών ποιοτικών προϊόντων 
ενισχύοντας τις υφιστάμενες συνεργασίες σας άλλα και την εμπειρία του πελάτη κρουαζιέρας. 

Θα υπάρχει και δυνατότητα να παρακολουθήσετε την εκδήλωση διαδικτυακά. Ο σύνδεσμος θα σας σταλεί 
ξεχωριστά αφού δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση.  

Για δηλώσεις συμμετοχής 
παρακαλείστε όπως εγγραφείτε 

ηλεκτρονικά  εδώ 

Για τυχόν απορίες επικοινωνείτε με  
QUBE Events στο info@qubevents.com  

και στο τηλ. +357 22 010583 
ή κιν. +357 99 317096

Ιστοσελίδα έργου: https://naus-project.eu/
  
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.

ΝΑΥΣ e-market place: 
Αξιολόγηση της Ηλεκτρονικής 

Πλατφόρμας Διασύνδεσης 
Προσφοράς & Ζήτησης 

Τοπικών Προϊόντων

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflYPGqXG28sdh46k5vQqiglHmKRyzeZffWZBmy_6ZD2qYQEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflYPGqXG28sdh46k5vQqiglHmKRyzeZffWZBmy_6ZD2qYQEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflYPGqXG28sdh46k5vQqiglHmKRyzeZffWZBmy_6ZD2qYQEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflYPGqXG28sdh46k5vQqiglHmKRyzeZffWZBmy_6ZD2qYQEg/viewform

