
 

Nemzetközi üzletember-találkozók az 
Enterprise Europe Network szervezésében 

 

B2B TALÁLKOZÓ A MEGRA 2020 KERETÉBEN 
 

2020. március 25-én kerül megrendezésre Mariborban a MEGRA 2020 keretében szervezett 
nemzetközi üzletember-találkozó. Az eseményre építőipari, energetikai, városi 
(önkormányzati) és kereskedelmi szektorok képviselőit várják. 

Időpont: 2020. március 25. 
Ország: Szlovénia 

 

NEMZETKÖZI B2B A LEAP CSÚCSTALÁLKOZÓN 
 

2020. március 26-án kerül sor Zágrábban a LEAP csúcstalálkozó keretében egy nemzetközi 
üzletember-találkozóra. Az esemény fókuszában vállalkozói ismeretekhez, innovációkhoz, 
digitális technológiához, modern trendekhez és inspirációkhoz kapcsolódó multidiszciplináris 
témák állnak. A LEAP csúcstalálkozó kiváló alkalom arra, hogy új üzleti lehetőségeket 
ismerjen meg, és nemzetközi együttműködéseket kössön jövőbeli partnereivel. 

Időpont: 2020. március 26. 
Ország: Horvátország 

 

AIMATCH HORVÁTORSZÁGBAN 
 

2020. március 31. és április 2. között Dubrovnikban kerül sor az Innovatív Vállalkozások Hete 
című rendezvényre, amely a magas innovációs potenciállal rendelkező kkv-k innovatív 
termékeihez és szolgáltatásaihoz kapcsolódó finanszírozási és pénzügyi eszközeire fókuszál. 
Az Enterprise Europe Network nemzetközi üzletember-találkozót is szervez az esemény 
mellé, amely április 2-án kerül megrendezésre. Utóbbi elsősorban az ICT és 
energiaszektorban jelen lévő mesterséges intelligencia témájára helyezi a hangsúlyt. 

Időpont: 2020. március 31-április 2. 
Ország: Horvátország 

  



 

 

ÜZLETEMBER-TALÁLKOZÓ A HANNOVER MESSE KERETÉBEN 

Idén is megrendezésre kerül a világ vezető ipari kiállítása; a Hannover Messe, amelynek keretében az 
Enterprise Europe Network nemzetközi üzletember találkozót szervez 2020. április 20-23. között. 
A Hannover Messe központi témái 2020-ban többek között az Ipar4.0, ennek keretében az okos 
megoldások és energiahatékony gyártási technológiák. A rendezvény lehetőséget ad a különböző 
iparági innovációk megismerésére, kipróbálására több ezer kiállító jóvoltából a  gépi és virtuális 
tanulás, a mesterséges intelligencia, az ipari informatikai platformok, a robotika termelésben és 
logisztikában való alkalmazásának témaköreiben. 

Időpont: 2020. április 20-23. 
Ország: Németország 

 

B2B AZ ÖNVEZETŐ JÁRMŰVEK CSÚCSTALÁLKOZÓJÁN 
 

Az önvezető járművek jelentős újítással bírnak az autóiparban. Újradefiniálják a 
társadalmunkat. Az AV Summit (Autonomous Vehicles Summit) Pozsonyban kerül 
megrendezésre, amely az egyik legjobb hely a szlovák és európai autóipari ágazat 
digitalizációjának ösztönzésére, illetve a szorosabb kapcsolódások és partnerségek 
kialakítására az ökoszisztéma új rendszerében az autóipar szereplői között. 

Időpont: 2020. május 28-29. 
Ország: Szlovákia 

 

MARIMATCH ÜZLETEMBER-TALÁLKOZÓ UKRAJNÁBAN 
 

Nemzetközi üzletember-találkozót szervez az Enterprise Europe Network Odesszában 2020. 
október 27-28. között tengerészeti témában. Az esemény a Trans Expo Odessa látogatóinak 
szól, amely a nemzetközi együttműködéseket és az innovációs lehetőségeket igyekszik 
felkutatni. Az eseményre kis- és középvállalkozásokat, fontos vezető cégeket, start-upokat és 
kutató intézeteket várnak.  

Időpont: 2020. október 27-28. 
Ország: Ukrajna 
 

További üzleti találkozók: www.csmkik.hu/kiallitasok 

https://technology-business-cooperation-days-2020.b2match.io/
http://www.trans-expo-odessa.com/
www.csmkik.hu/kiallitasok

