
 
 

Ξάνθη, 
13/06/ 2022 

 
Δελτίο Τύπου  

 

Πρόσκληση στον κύκλο εκδηλώσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων 

στην Α.Μ.Θ.”  
 

Η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης , Φορέας Αρωγός  του eMT cluster , του πρώ του συνεργατ ικού 

σχηματισμού Καινοτομίας  & Τεχνολογίας  στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & 

Θράκης, σε  συνεργασία με  το Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης , το 

Εμπορικό  & Βιομηχανικό  Επιμελητήριο Ροδόπης και τ ις  18 εταιρείες  προηγμένω ν λύσεω ν 

τεχνολογίας  που συνθέτουν το eMT cluster , 
 

σας προσκαλούν  στην εκδήλω ση ενημέρω σης  και παρουσίασης  λύσεω ν Ψηφ ιακού 

Μετασχηματ ισμού, που θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 

του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, την Πέμπτη 16 Ιουνίου 
2022 και ώρα 18:00. 
 

Στο πλαίσιο της  εκδήλω σης , οι συμμετέχοντες  θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε 

επαφή με εταιρείες προηγμένων λύσεων τεχνολογίας  που προω θούν και διευκολύνουν 

τη μετάβαση στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό  και να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα 

χρηματοδοτικά εργαλεία  που μπορούν να αξιοποιήσουν για τη στήριξη της  καινοτομίας και 

της  επιχειρηματικότητας . Κατά τη διάρκε ια της  εκδήλω σης  θα παρουσιαστούν οι 

σημαντ ικέ ς  αναπτυξια κές πρωτοβουλίες  τω ν Επιμελητηρίων Ροδόπης και του eMT 

cluster , ενώ  μετά την ολοκλήρω ση τω ν παρουσιάσεω ν θα υπάρχε ι ελεύθερος  χρόνος  για 

networking  μεταξύ όλω ν τω ν συμμετεχόντω ν. 
 

Ο κύκλος  εκδηλώ σεω ν θα ολοκληρω θε ί με  2 ακόμα εκδηλώ σεις :  
  

Καβάλα, 22 Ιουνίου 2022, 18:00  
Αίθουσα Επιμελητηρίου Καβάλας  
  

Ξάνθη, 1 Ιουλίου 2022, 18:00 



Πολυλειτουργικός χώρος #enahub, ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης  
  

Οι επιχειρήσεις  στ ις  οποίε ς  απευθύνεται  κυρίω ς  η πρόσκληση περιλαμβάνουν 

Αγροδιατροφικές επιχειρήσεις  πρω τογενούς  και δευτερογενούς  τομέα, Μεταποιητικές 

και Βιομηχανικές επιχειρήσεις , Εμπορικές επιχειρήσεις , Συνεταιρισμούς  και 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης . 
  

Η συμμετοχή στην εκδήλω ση ε ίναι δωρεάν .  
 

Για περισσότερες πληροφ ορίες  και την online εγγραφή  σας  επισκεφ θε ίτε  τον παρακάτω  

σύνδεσμο: https :/ / emtclus ter.gr/ index.php/ el/ emt-clus ter/ events  
 

 

 

https://emtcluster.gr/index.php/el/emt-cluster/events

