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SAP BO vs Goldmine 
Προσιτές Λύσεις για Μικρές & Μεσαίες 
Επιχειρήσεις από 8,000 €  
www.alexandermoore.com 

Delivery στη Θεσσαλονίκη 
Ο πιο οργανωµένος κατάλογος φαγητού 
delivery της Θεσσαλονίκης  
www.ad-street.gr 

Θέµατα Εξετάσεων ΑΕΙ/ΤΕΙ 
Μεγάλη συλλογή θεµάτων εξεταστικής! Άρθρα, 
Chat, Forum, Αγγελίες, Games  
www.exetastiki.gr 
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Αναζήτηση     Go Αρχείο 

Ειδήσεις - Ελλάδα - Κόσµος goTHESS 12/12/2007

Νέα ιστοσελίδα του ΣΒΒΕ 
 
Με στόχο την επικοινωνία µεταξύ επιχειρήσεων και πολιτών 
 
Μια ακόµη πρωτοβουλία του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος 
(ΣΒΒΕ) µε αντικείµενο τη συλλογή απόψεων, την έρευνα γνώµης και τη 
διενέργεια δηµοσκοπήσεων, είναι στη διάθεση των επιχειρηµατιών και των 
πολιτών της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας. 
 
Πρόκειται για την ιστοσελίδα µε τίτλο: «Η γνώµη σας είναι 
σηµαντική» (http://www.business-dialogue.gr) η οποία λειτουργεί µε 
ευθύνη των υπηρεσιών του ΣΒΒΕ από την 1η ∆εκεµβρίου και αποτελεί βήµα επιχειρηµατικού διαλόγου. Στον 
ιστοχώρο αυτό ο καθένας µπορεί να καταθέσει την άποψή του για σειρά από αναπτυξιακά ζητήµατα της Βόρειας
Ελλάδας ή για θέµατα της οικονοµικής επικαιρότητας. 
 
Ο ΣΒΒΕ προσδοκά ότι µε τη δηµιουργία της παραπάνω ιστοσελίδας θα έχει ουσιαστικά αποτελέσµατα στην 
υποβοήθηση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Επίσης, φιλοδοξεί να γίνει βήµα 
πραγµατικού διαλόγου που θα µετουσιώνει τις απόψεις και τις προτάσεις των επισκεπτών της, σε παρεµβάσεις 
για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. 
 
Την παρούσα χρονική περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη:  
 
- ∆υο έρευνες γνώµης µε αντικείµενα: α) την αποκέντρωση υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα για την 
περιφερειακή ανάπτυξη και τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικότητας, και, β) τη Θεσσαλονίκη και τις ελλείψεις 
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της σε υποδοµές. 
 
- Τρεις δηµοσκοπήσεις µε αντικείµενα: α) το ρόλο της βιοµηχανίας στην οικονοµία της Βόρειας Ελλάδας, β) τις 
δυσκολίες και τα εµπόδια στην άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας – κρίσιµα ζητήµατα για την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων, και, γ) τη Θεσσαλονίκη και την ανάπτυξή της τα επόµενα χρόνια. 

σχετικό link 
 
 
εκτύπωση άρθρου    αποστολή mail

 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του 
περιεχοµένου του παρόντος web site µε οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς προηγούµενη 

γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. 

  
Λυµένα Θέµατα & Ασκήσεις 
Χιλιάδες Αρχεία: ΑΕΙ -ΤΕΙ - Λυκείου ΕΑΠ - 
ΑΣΕΠ Μεθοδολογίες & Εργασίες.  
Live ΧΑ µε 19.99€ 
ό  O i i  ∆ ά  δ ή  14 

 

Ελλάδα - Κόσµος 

Πιο ακριβά τα ταξί λόγω εορτών

Ας βάλουµε τέλος στη φρίκη της 
γούνας

Νέα τµήµατα στο Mediterranean 
University College

Τοπικά Νέα  

Αυξηµένο ενδιαφέρον για 5η 
ARTOZYMA - 6η COFEEBIZ

Επισκόπηση Τύπου Θεσσαλονίκης

Μέτρα για νοµιµότητα και ευταξία

Πολιτιστικά 

"Το Άγιον Όρος στην ελληνική 
τέχνη"

Η Μαριώ στην Αίγλη - Γενί Χαµάµ

Οι 1550 στο Ξυλουργείο

 
Τεχνολογία  
Τρεις µήνες δωρεάν πάγιο Vodafone
ADSL

Νέες µειωµένες τιµές στο conn-x

∆οκιµαστική χρήση SmartEyes και 
στην Αθήνα

Αυτοκίνητο  

ΕΘΕΑ: πρόγραµµα αγώνων 2008

Πέντε χρόνια εγγύηση για το 
Freelander 2

Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ταχύτητας
– 5ος Γύρος

Αθλητισµός  

∆ιεθνές τουρνουά Μπάντµιντον

Ηρακλής: Παραιτήθηκε ο Jovanovic

Αρης - Ξάνθη 2-0

Οδηγός διασκέδασης

Μ.Μ.Ε.

Ραδιόφωνο

Τηλεοπτικοί Σταθµοί

Περιοδικά

Εφηµερίδες
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