
Ημερίδα ΙΕΝΕ με θέμα: “Ενέργεια B2B”

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2009
Ίδρυμα Ευγενίδου

Το ΙΕΝΕ για πρώτη φορά εφέτος, στο πλαίσιο της 3ης Εβδομάδας
Ενέργειας (9-13 Νοεμβρίου), οργανώνει μια Ημερίδα αφιερωμένη στο
Business to Business στον ενεργειακό τομέα με έμφαση στις ΑΠΕ και την
Εξοικονόμηση Ενέργειας. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα
Ευγενίδου την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου το πρόγραμμα της οποίας έχει ήδη
αναρτηθεί. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στο site του ΙΕΝΕ (βλέπε
banner ανακοίνωσης 3ης Εβδομάδας Ενέργειας).

Η Ημερίδα θα ξεκινήσει με μια σειρά tutorials από επιλεγμένους
εμπειρογνώμονες και ειδικούς εισηγητές και θα συνεχισθεί με 10-15
λεπτές παρουσιάσεις εταιρειών. Η Ημερίδα ολοκληρώνεται το απόγευμα
με μια συνεδρία αφιερωμένη στην Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια.

Η εγγραφή για συνέδρους που επιθυμούν απλά να παρακολουθήσουν τις
εργασίες της Ημερίδας ανέρχεται στα 100€ +ΦΠΑ (119€) ανά άτομο. Η
εγγραφή είναι εντελώς δωρεάν για τα μέλη του ΙΕΝΕ και τους
συμμετέχοντες στο συνέδριο «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2009» καθώς και τα
μέλη ενεργειακών επαγγελματικών φορέων όπως η ΕΛΕΤΑΕΝ, ο ΣΕΦ, η
ΕΒΗΕ, ο ΕΛΑΒΙΟΜ και ο ΕΣΣΗΘ , ο ΕΣΗΑΠΕ. Απαραίτητη για την
παρακολούθηση των εργασιών της Ημερίδας «Ενέργεια Β2Β» είναι η
συμπλήρωση του Δελτίου Συμμετοχής και η αποστολή του εγκαίρως με
fax ή με e-mail στα γραφεία του ΙΕΝΕ.

Η Συμμετοχή των Εταιρειών

Η Ημερίδα «Ενέργεια Β2Β» είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τις εταιρείες
ιδιαίτερα αυτές που έχουν να παρουσιάσουν νέα προϊόντα, συστήματα
και υπηρεσίες να προβληθούν και να κάνουν επαφές με υπάρχοντες ή εν
δυνάμει πελάτες αλλά και συνεργάτες τους στο πλαίσιο μιας μεγάλης και
καθιερωμένης εκδήλωσης όπως το 14ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας,
«Ενέργεια & Ανάπτυξη 2009 και η 3η Εβδομάδα Ενέργειας του ΙΕΝΕ».

Τόσο κατά την διάρκεια της Ημερίδας όσο και καθ’ όλη την διάρκεια της
Εβδομάδας Ενέργειας οι συμμετέχουσες εταιρείες θα έχουν την
δυνατότητα συναντήσεων με πελάτες και συνεργάτες τους στους χώρους
της Έκθεσης Ενεργειακών Τεχνολογιών που οργανώνει το ΙΕΝΕ στο
Ίδρυμα Ευγενίδου (10-12 Νοεμβρίου).



Στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή από εκπροσώπους
εταιρειών και οργανισμών και η παρουσίαση συγκεκριμένων ενεργειακών
προϊόντων, συστημάτων, τεχνολογιών και υπηρεσιών. Πέρα από τις
παρουσιάσεις των εταιρειών υπάρχει πρόβλεψη για την πραγματοποίηση
οργανωμένων συναντήσεων στο μοντέλο B2B. Αυτό θα προσφέρει την
δυνατότητα στους εκπροσώπους των εταιρειών που συμμετέχουν με
παρουσιάσεις τους, η απλά συμμετέχουν στην διαδικασία Β2Β,  να
συναντήσουν ενδιαφερόμενες εταιρείες, πελάτες και συνεργάτες. Οι
συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται στα περίπτερα κάθε εταιρείας
με ραντεβού που θα έχουν κλειστεί εκ των προτέρων από τον συντονιστή
του ΙΕΝΕ για το «Ενέργεια B2B».

Η συμμετοχή της κάθε εταιρείας γίνεται βάση συμπλήρωσης του Δελτίου
Συμμετοχής.  Το συνολικό κόστος ανά εταιρεία ανέρχεται στα 1.800€
+ΦΠΑ (σύνολο 2.142€) και περιλαμβάνει: (α) ένα πλήρως εξοπλισμένο
περίπτερο περίπου 6 τ.μ. (β) δύο δωρεάν συμμετοχές στο συνέδριο
«Ενέργεια & Ανάπτυξη ‘09» (μια συμμετοχή για τον ομιλητή της
παρουσίασης και μια συμμετοχή για στέλεχος της εταιρείας σας) (γ) την
δυνατότητα η κάθε συμμετέχουσα εταιρεία να πραγματοποιήσει μια 10-
15λέπτη παρουσίαση για όποιο θέμα επιθυμεί.


