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AgriBusiness Forum
c/o Geo Routes Cultural Institute

Aristotelous 39, Athens-GR 10433, T: +30 2102845980
e-mail: abf@geo-routes.com
www.agribusinessforum.org

Masterclass
October 29 - October 31
Serres Chamber of Commerce

Challenge
October 31 
Serres Chamber of Commerce

AgriBusiness Forum annual conference
November 1 - November 2
Elpida Resort & Spa

     Sessions, November 1st 2019
Precision Agriculture     •
Smart livestock farming     •
Financial Instruments for smart agribusiness     •
New Technologies & AgriLogistics     •
Eco-Tourism     •

     Sessions, November 2nd 2019
CAP in Greece and the EU post 2020     •
Public Private Partnerships for sustainable agrifood systems      •

Corporate Engagement program
November 1 
Elpida Resort & Spa

Field Visit program
November 2

Εκπαιδευτικό εργαστήριο
29-31 Οκτωβρίου
Επιµελητήριο Σερρών

Διαγωνισµός κανινοτοµίας
31 Οκτωβρίου
Επιµελητήριο Σερρών

AgriBusiness Forum ετήσιο συνέδριο
1-2 Νοεµβρίου 
Elpida Resort & Spa

Συνεδρίες, 1 Νοεµβρίου 2019     
Ευφυείς καλλιέργειες      •
Σύγχρονη κτηνοτροφία     •
Χρηµατοδοτικά µέσα για επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τοµέα     •
Nέες τεχνολογίες & Logistics     •
Αγροτουρισµός      •

Συνεδρίες, 2 Νοεµβρίου 2019     
Το προφίλ της Κ.Α.Π. στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. µετά το 2020     •
Συνέργιες επιχειρηµατικού, επιστηµονικού και δηµόσιου τοµέα για      •

   βιώσιµα αγροδιατροφικά συστήµατα.      

Β2Β συναντήσεις δικτύωσης
1 Νοεµβρίου 
Elpida Resort & Spa

Επίσκεψη πεδίου
2 Νοεµβρίου

  

  
Registration Fees | Κόστος Συνεδριακών Εγγραφών

- 30/9/2019

200 €

100 €

70 €

100 €

150 €

1/10-2/11/2019

250 €

150 €

100 €

150 €

200 €

Registration Type/Period, Τύπος/Περίοδος Εγγραφής

Delegates, Σύνεδροι

Farmers, Αγρότες

Students, Φοιτητές

Partnered Organizations, Συνεργαζόμενοι οργανισμοί

Sponsors (additional to the tickets offered complimentary, 

πρόσθετες εγγραφές πέραν όσων παρέχονται δωρεάν)

Το κόστος εγγραφής περιλαµβάνει:
•Συµµετοχή στον Διαγωνισµό καινοτοµίας και στο κοκτέιλ δικτύωσης 
  (31/10/2019)

Συµµετοχή στο συνέδριο (1-2/11/2019) •
Συµµετοχή στο κοκτέιλ (1/11/2019)•
Συµµετοχή στο πρόγραµµα πεδίου (2/11/2019)•
Γεύµα και διαλλείµατα καφέ στο συνέδριο•
Έντυπο συνεδριακό υλικό  •
ΦΠΑ•

Registration fee includes:
Admission to the Challenge and the welcome reception (31/10/2019)•
Admission to the Conference sessions (1-2/11/2019)•
Admission to the Networking Cocktail (1/11/2019)•
Admission to the Field Visit program (2/11/2019)•
Refreshments upon conference breaks •
Forums' catalogue & conference material•
VAT•

Preliminary Agenda 2019 Προκαταρκτικό Πρόγραµµα 2019

Organizer

Scientific Partners

Co-Organizers

Official Partner 2018

2020-2025:
The Future of European &
Greek agriculture in
the Digital era

Serres, Greece
Elpida Resort & Spa
31/10-2/11/2019

2020-2025:
Το Μέλλον του Ελληνικού και 
Ευρωπαϊκού Αγροδιατροφικού 
Τοµέα στην Ψηφιακή Εποχή

Σέρρες, Κεντρική Μακεδονία
Elpida Resort & Spa
31/10-2/11/2019

50 Speakers

Οµιλητές

7 Sessions

Συνεδρίες

230 Delegates

Σύνεδροι

7 Programming 
Partners

Επιστηµονικοί 
Εταίροι

55% C & B level 
attendees

C & B επίπεδο 
Managers

1 Field Visit

Επίσκεψη 
Πεδίου



Serres is the largest Unit in the Region of Central Macedonia. Its arable area 
is irrigated at about 60% mainly by Strimon River. The total cultivated area 
amounts to 140.000 Ha, placing Serres in Greece: 1st in irrigated areas and in 
cultivation of alfalfa and Arachis Hypogaea (peanut), 2nd in arable areas, in 
rice, barley and tobacco, 3rd in corn and fodder plants and 4th in cotton, 
wheat and sesame cultivation. In terms of animal husbandry, Serres placed 
in Greece: 1st in beef and buffalo production, 2nd in livestock (number of 
animals) also in total number of ovine, caprine animals and in rabbit breeding 
and 3rd in cow milk production. Wonderful mountains, historical and 
religious monuments, paleontological findings, caves with paintings from 
the Neolithic era, warm natural springs, rich gastronomy, consisting an 
endless spectrum of sights and experiences at Serres. Among its fantastic 
attractions featuring the city of Serres, Amphipolis, Prodromos monastery, 
Fort Ruppel, Amphipolis, Lake Kerkini (natura 2000), Ano Poroia and Alistrati 
cave.

Η Π.Ε Σερρών είναι η µεγαλύτερη  σε έκταση της Κεντρικής Μακεδονίας µε 
εδάφη που αρδεύονται σε ποσοστό άνω του 60% από τον ποταµό Στρυµόνα. Η 
καλλιεργούµενη γη των Σερρών φθάνει στα 1,4 εκ. στρέµµατα κατέχοντας 
πανελλαδικά την 1η θέση σε αρδευόµενες και καλλιέργειες µηδικής και 
αραχίδας, την 2η σε αροτραίες,  ρύζι, κριθάρι και καπνό, την 3η σε αραβόσιτο 
και κτηνοτροφικά φυτά και την 4η σε σιτάρι, βαµβάκι και σουσάµι. Στην ζωική 
παραγωγή, βρίσκονται στην 1η θέση παραγωγής βόειου κρέατος και στην 
βουβαλοτροφία, στην 2η σε ζωικό κεφάλαιο, σε αιγοπρόβατα και στην 
κονικλοτροφία και στην 3η σε παραγωγή αγελαδινού γάλακτος. Σε υδατοκαλ-
λιέργειες, είναι η µόνη Περιφέρεια µε σηµαντική παραγωγή σπιρουλίνας, 
καθώς και εκτροφής-µεταποίησης πέστροφας. Οι Σέρρες είναι ο παράδεισος 
της Μακεδονίας, µε αξιοθέατα την λίµνη Κερκίνη (natura 2000), το σπήλαιο 
Αλιστράτη, το φαράγγι του Αγγίτη, τις µονές Τιµίου Προδρόµου και Εικοσιφοί-
νισσας, την Αµφίπολη, τον Λαϊλιά, τα λουτρά Σιδηροκάστρου & Άγκιστρου,  τα 
Οθωµανικά της πόλης των Σερρών κά.

Why Serres? Γιατί στις Σέρρες?

a) Launching customized field trips in European top agricultural destinations in order farmers, producers & 
businesses will expand horizons through knowledge and output assessment

α) Θεµατικά ταξίδια για παραγωγούς και επιχειρήσεις σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισµούς για ενηµέρωση 
σχετικά µε τις µεθόδους καλλιέργειας, παραγωγής, διακίνησης και εξαγωγών των αγροτοδιατροφικών τους 
προιόντων

c) Endorsing neighboring countries to Greece as to address common agricultural issues through AgriBusiness 
platform  

γ) Παρουσία εκπροσώπων τρίτων χωρών για δικτύωση, προώθηση θεµάτων και συνεργασιών µέσω του AgriBusiness 
Forum

b) Organizing farmers' rotating conferences in order to obtain information for the transformation of low-yield 
production to high added value agricultural products

β) Θεµατικές ηµερίδες για την αγροτική πρωτογενή παραγωγή για την παροχή ενηµέρωσης σχετικά µε τη µετατροπή 
των παραγωγών χαµηλής απόδοσης σε γεωργικά προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας

Agr iFood  Smart  Events

Agrifood  Traction  Tour 
to  Europe

O n e  A g r i W o r l d

Top-notch events coming up by AgriBusiness Forum
  Νέες πρωτοβουλίες από το AgriBusiness Forum 

AgriBusiness Forum highlights "The future of Greek and European 
agriculture in the digital era" in order to dynamically debate the future of the 
production, processing and distribution of high added value agricultural 
products in Greece and beyond, post 2020.

AgriBusiness Forum is a content-driven high quality event that fosters 
integrating partnerships and advances knowledge for the digitization & 
digital transformation of the agrifood value chain through connecting the 
greatest exponents of Greek, European & International agriculture in a single 
cutting-edge networking and learning gathering for farmers-producers, 
leading-innovative businesses, research-academia, financial services and 
public sector. 

Distinguished speakers from science, business, finance and farming sectors 
address the near-future of a productive, innovative and sustainable 
agriculture by indicating trends, delivering models, identifying challenges, 
assessing implications, while facing policies and decision-makers for the 
agrifood industry in 2020-2025

Το AgriBusiness Forum, το ετήσιο διεθνές συνέδριο για την αγροτεχνολογία 
αναδεικνύει το "µέλλον του ελληνικού και ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού 
τοµέα στην ψηφιακή εποχή" εστιάζοντας στο αύριο της παραγωγής, 
επεξεργασίας και διανοµής γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέµενης 
αξίας στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Το AgriBusiness Forum, αποτελεί σταθµό για δικτύωση και ενηµέρωση από 
τους σηµαντικότερους παράγοντες της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς 
γεωργίας, αποσκοπώντας στην προώθηση συνεργασιών και στην µεταφορά 
γνώσης για τον εκσυγχρονισµό και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της 
αγροδιατροφικής αλυσίδας. 

Το AgriBusiness Forum απευθύνεται σε αγρότες, παραγωγούς, τράπεζες, 
καινοτόµες και νεοφυείς επιχειρήσεις, ακαδηµαϊκά κέντρα και στον δηµόσιο 
τοµέα, όπου µε διαδραστικές εισηγήσεις προωθείται ο διάλογος και η 
ενηµέρωση για τις τάσεις, τις εξελίξεις, τα µοντέλα καινοτοµίας, τις 
προκλήσεις, τις επιπτώσεις και τις πολιτικές που θα επηρεάσουν τον 
αγροδιατροφικό τοµέα µεταξύ των ετών 2020 -2025.

About AgriBusiness Forum Γνωρίστε το AgriBusiness Forum

1. The Masterclass on entrepreneurship: a complimentary lifelong learning 
experience to selected agrifood scaleups
2. The Challenge: is for providing extroversity and bringing scaleups into the 
radar of agrifood decision makers 
3. The AgriBusiness annual conference: to enhance knowledge and 
integrating partnerships for the digitization and digital transformation of the 
agrifood value chain in Greece and beyond
4. The Field visit: to expand knowledge and point-out market opportunities 
of a specific agricultural project
5. The Corporate Engagement Program: to connecting scaleups with leading 
agrifood businesses

1. Το εκπαιδευτικό εργαστήριο για επιλεγµένες νεοφυείς επιχειρήσεις του 
αγροδιατροφικού τοµέα
2. Τον διαγωνισµό καινοτοµίας για την ανάδειξη σύγχρονων προτάσεων από 
νεοφυείς επιχειρήσεις 
3. Το ετήσιο συνέδριο αγροτεχνολογίας για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό και 
τον εκσυγχρονισµό της παραγωγικής διαδικασίας, το θεσµικό πλαίσιο, τα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία και τις πολιτικές στην αγροδιατροφική αλυσίδα
4. Την επίσκεψη πεδίου για επιτόπια ενηµέρωση για τις ευκαιρίες συγκεκρι-
µένης αγροδιατροφικής δραστηριότητας
5. Β2Β συναντήσεις δικτύωσης µεταξύ νεοφυών και γνωστών επιχειρήσεων 
του αγροδιατροφικού τοµέα 

AgriBusiness Forum spans across five key-modules: Το AgriBusiness Forum αποτελείται από 5 θεµατικές 
ενότητες ενσωµατωµένες σε ένα ενιαίο γεγονός:

The Masterclass is a complimentary immersive training on 
commercialization to selected agtech scaleups across agrifood value chain. 
Candidates should need to have strong multidisciplinary team(s), passion for 
innovation, clear and positive impact on agrifood system and being founded 
less than 6 years ago. Applications are assessed by Forums' designated 
partners while following criteria apply:
•Being active in the Agri & Food value chain
•Participating with up to 2 company representatives
•Being available to dedicate 5 days throughout the event
•Having good command in English 
•Participating to the Challenge
•Submitting online application (Forum official website) and accepting 
Privacy Policy and General Terms of participation

Masterclass participants are provided following benefits free of charge:    
•Training program
•Free attendance to the conference
•4 nights hotel accommodation (twin sharing room) including breakfast 
•5 meals throughout the Masterclass and the conference
•Networking meetings 
•Participation to the Challenge
•Public-bus transportation (Serres KTEL) from Athens or Thessaloniki to 
Serres and v.v.
•Panelists to the conference (tbc 24hrs prior the event)

Το Masterclass είναι ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο που παρέχεται δωρεάν σε 
επιλεγµένες καινοτόµες νεοφυείς ΜµΕ της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Οι 
υποψήφιοι πρέπει έχουν πάθος για εξέλιξη, καινοτόµο και σαφές επιχειρη-
µατικό σχέδιο και θετικό αποτύπωµα στον αγροδιατροφικό τοµέα. Για την 
συµµετοχή και επιλογή λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
•Να πρόκειται για ΜµΕ ενεργή στην αγροδιατροφική αλυσίδα µε έτος ίδρυσης 
µετά την 1/1/2013
•Να παρέχει έως 2 στελέχη, διαθέσιµα για 5 ηµέρες όση η συνολική διάρκεια 
του AgriBusiness Forum 
•Να κάνουν ικανοποιητική χρήση (γραπτή και προφορική) της Αγγλικής 
γλώσσας 
•Να συµµετέχουν στον Διαγωνισµό Καινοτοµίας
•Να υποβάλουν online αίτηση συµµετοχής µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας 
και να κάνουν δεκτούς  τους Γενικούς Όρους και την Πολιτική απορρήτου του 
AgriBusiness Forum.

Στους επιτυχόντες που συµµετέχουν στο Masterclass παρέχονται δωρεάν τα 
ακόλουθα:
•Το εκπαιδευτικό εργαστήριο 
•Δωρεάν συµµετοχή στο συνέδριο
•4 διαν/σεις σε δίκλινο δωµάτιο (twin sharing) µε πρωινό και 5 γεύµατα 
συνολικά
•Συναντήσεις δικτύωσης µε συνέδρους του Forum
•Συµµετοχή στον Διαγωνισµό Καινοτοµίας
•Mεταφορά µε το ΚΤΕΛ Σερρών από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για Σέρρες και 
αντίστροφα 
•Πιθανή συµµετοχή σε πάνελ συνεδρίας του Forum

The Challenge is a pitching for the food & agtech scaleups being participants 
to the Masterclass, aiming at highlighting innovation and business value 
propositions to the public and forum's delegates.

The event is a preopening to the AgriBusiness Forum and facilitates at 
bringing scaleups into the radar of decision – and opinion makers in the 
European and Greek agrifood value chain.

Top-3 scaleups will gain significant outreach and  rewards by AgriBusiness 
Forum partners.

A networking reception follows the event with participants from public and 
business sectors, local authorities, entrepreneurs, experts, academia, 
interlocutors.

Ο Διαγωνισµός Καινοτοµίας αφορά στις νεοφυείς επιχειρήσεις που 

συµµετέχουν στο Masterclass και πραγµατοποιείται την παραµονή του 

συνεδρίου για να προβάλει την καινοτοµία και τα επιχειρηµατικά τους µοντέλα 

στο κοινό και στους συνέδρους του Forum.

O διαγωνισµός διευκολύνει την προώθηση των επιχειρήσεων σε κέντρα 

λήψης αποφάσεων του αγροδιατροφικού τοµέα, ενώ οι 3 που θα λάβουν τον 

υψηλότερο βαθµό αξιολόγησης τυγχάνουν δηµοσιότητας και ανταµοιβών από 

τους συνεργάτες του AgriBusiness Forum.

Το γεγονός ολοκληρώνεται µε κοκτέιλ δικτύωσης παρουσία των συνέδρων, 

εκπροσώπων επιχειρήσεων, θεσµικών και τοπικών αρχών.

M a s t e r c l a s s

C h a l l e n g e

•Listen to first class speakers and influencers 

Gain insights on the Agrifood value chain and the future policies in •

   Greece & the EU 

Sharpen the saw and gain new contacts •

Meet agribusiness leaders, agtech innovators, farmers and producers •

Boost your corporate outreach•

Have extensive networking in relaxed atmosphere•

Enjoy the Challenge; meet innovative scaleups•

Explore specific agricultural project during Field Visit program•

•Κερδίστε γνώση για την ψηφιοποίηση και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό 
  της αγροδιατροφικής αλυσίδας 

Αποκτήστε πληροφόρηση για το θεσµικό πλαίσιο που σχεδιάζεται στην •
  Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ακούστε οµιλητές διεθνούς επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό•
Κερδίστε νέες επαφές γνωρίζοντας σηµαντικά στελέχη επιχειρήσεων, •

  ακαδηµαϊκούς, καινοτόµους παραγωγούς 
Ενισχύστε την εταιρική και προσωπική σας προβολή •
Κάνετε εκτεταµένη δικτύωση σε χαλαρή ατµόσφαιρα•
Παρακολουθείστε τον Διαγωνισµό Καινοτοµίας και συναντήστε τους •

  ηγέτες του αύριο
Λάβετε επιτόπια ενηµέρωση και ανακαλύψτε ευκαιρίες για συγκεκριµένη •

  αγροδιατροφική δραστηριότητα  κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πεδίου 

Why Attend Οφέλη συµµετοχής

The audience in 2018
Προέλευση σύνεδρων το 2018

Delegates opinion about the Forum
Είπαν για το Forum


