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ΣΒΒΕ: Μέχρι 29/2 η συμμετοχή γυναικών επιχειρηματιών σε
πρόγραμμα καθοδήγησης

Προθεσμία μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου έχουν γυναίκες επιχειρηματίες προκειμένου να συμμετέχουν
στο πρόγραμμα καθοδήγησης που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)/
Enterprise Europe Network - Hellas, σε συνεργασία με τους εταίρους του προγράμματος
«Business Mentors» (Μίλητος Αναδυόμενες Τεχνολογίες & Υπηρεσίες, Ομοσπονδία Ελληνικών
Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών, OLN Learning).

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει σε γυναίκες οι οποίες έχουν πρόσφατα ξεκινήσει
επιχειρηματική δραστηριότητα, συμβουλές και καθοδήγηση από έμπειρους μέντορες που είναι και
οι ίδιοι εδραιωμένοι και επιτυχημένοι επιχειρηματίες στο χώρο τους.
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Advertiser Link

Στον παραμυθένιο κόσμο του Internet φροντίζουμε να λείπει ο κακός.
Πλοηγηθείτε με ασφάλεια!

   Τελευταία Νέα

   Πολιτική

- «Ανοιχτή» η επιστροφή Γεωργιάδη στο ΛΑ.Ο.Σ.
- Δ. Αθηναίων: Απαλλάσσει τις πληγείσες επιχειρήσεις από τέλη, για ένα χρόνο

   Οικονομία

- Εντείνεται η πτώση στην αγορά της Αθήνας
- «Η Ελλάδα μπορεί να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για το β’ πακέτο», πιστεύει ο Γ. Άσμουσεν

   Επιχειρήσεις

- Ακίνητα: Δεν έχουν πέσει αρκετά οι τιμές
- Προϋποθέσεις αλλαγής παρόχου για πελάτες των Hellas Power και Energa Power Trading

   Διεθνής Οικονομία

- Γερμανία: Ρεκόρ απασχόλησης με 1 εκ. κενές θέσεις εργασίας
- Nestle: Υπέρβαση εκτιμήσεων, με κέρδη 7,8 δισ. ευρώ το 2011

   Ελλάδα

- Μπαλωθιές «έκοψαν» το ρεύμα στα Χανιά
- Η διατηρητέα οικία του στρατηγού Μακρυγιάννη καταρρέει

   Κόσμος

- Επίθεση των «Anonymous» στην ιστοσελίδα του Κροατικού υπ. Εξωτερικών

- Έκκληση του Μπαν Κι Μουν για παύση των συγκρούσεων στη Συρία

   Πολιτισμός

- Ανακαλύφθηκαν χαμένα έργα του εξπρεσιονιστή ζωγράφου Κάρελ Άπελ
- Αντιδράσεις στην Ισπανία με γλυπτό του Φράνκο

   Αθλητισμός

- Σημαντική νίκη Λεβαδειακού κόντρα στον Παναιτωλικό
- Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αθλητική βία

 [ Aρχή σελίδας ]

� Ο ικονομικές ειδήσεις

Τελευταία ενημέρωση

Ξεκίνησαν οι εκθέσεις Infacoma και Energy Tech στη
Θεσσαλονίκη  (13:43)

Ακίνητα: Δεν έχουν πέσει αρκετά οι τιμές 

Προϋποθέσεις αλλαγής παρόχου για πελάτες των
Hellas Power και Energa Power Trading 

Lottomatica: Θετικά τα προκαταρκτικά ενοποιημένα
αποτελέσματα για το 2011  (20:28)

ΕΛΠΕ: Μεταβίβαση του 35,477% στο Ταμείο
Αποκρατικοποιήσεων  (20:20)

Οικονομικές και διαχειριστικές ατασθαλίες στον Οίκο
Ναύτου  (19:13)

ΟΛΠ: Μεταβιβάζεται το 23,1% στο Ταμείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου  (14:52)

Γραφήματα Χρήσιμα Καιρός

Ξεπερνούν τον ανθρώπινο
πληθυσμό κινητά και
διαδικτυακές συσκευές

Ο αριθμός των κινητών τηλεφώνων
και των λοιπών φορητών
συνδεδεμένων στο διαδίκτυο

συσκευών για πρώτη...

Η γεωργία «ρουφάει» όλο
σχεδόν το πόσιμο νερό του
πλανήτη

Η παγκόσμια γεωργία απορροφά για
τις ανάγκες της, κάθε χρόνο, το 92%
όλου του πόσιμου νερού της Γης,...

Most Popular Links

Κέντρο διασκέδασης στου Ψυρρή καταστράφηκε από
πυρκαγιά

Πτώση των δεικτών στις ασιατικές αγορές

Υεμένη: Νεκρός αρχηγός της Αλ Κάιντα

Πακιστάν: Φονική επίθεση αμερικανικού μη
επανδρωμένου αεροσκάφους
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