
16/2/12 Καινοτόμες τεχνολογίες μείωσης του λειτουργικού κόστους σε επιχειρήσεις

1/4www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=77339

  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καινοτόμες τεχνολογίες μείωσης του
λειτουργικού κόστους σε επιχειρήσεις

Οι τεχνολογίες αυτές θα εφαρμοστούν δωρεάν σε μεταποιητικές

επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον

συμμετοχής

12 Ιαν 2012 - 11:14

 

Συνάντηση εργασίας, με τίτλο «Καινοτόμες τεχνολογίες για τη μείωση του

λειτουργικού κόστους της επιχείρησής σας», διοργανώνεται από το Σύνδεσμο

Βιομηχάνων και Βιοτεχνών Έβρου και τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βορείου

Ελλάδας (ΣΒΒΕ) και θα πραγματοποιηθεί αύριο και ώρα 13.00 στην αίθουσα

του κτηρίου διοίκησης ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., στη Βιομηχανική Περιοχή της

Κομοτηνής. 

 

Συγκεκριμένα, η συνάντηση αυτή, η οποία αποτελεί τη δεύτερη από σειρά

αντίστοιχων εκδηλώσεων, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου

«Διασυνοριακή Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών Μείωσης Κόστους σε

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» (Cross Border Implementation of innovative cost

cutting technologies – CROSS-INNO-CUT), που υλοποιείται στο πλαίσιο του

Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-

2013».

 

Επιπλέον, η σειρά συναντήσεων εργασίας αφορά στην παρουσίαση καινοτόμων

τεχνολογιών μείωσης του λειτουργικού κόστους σε επιχειρήσεις. Οι τεχνολογίες

αυτές θα εφαρμοστούν δωρεάν σε μεταποιητικές επιχειρήσεις του της Βόρειας

Ελλάδας που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής κατά τη διάρκεια των

συναντήσεων στο εν λόγω έργο. 

 

Μέσω του έργου CROSS-INNO-CUT η εφαρμογή των καινοτόμων αυτών

τεχνολογιών θα υλοποιηθεί σε τρία στάδια: 

 

- καταρχήν θα εντοπιστούν δραστηριότητες που επιβαρύνουν το κόστος

λειτουργίας σε εκατό (100) επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής, μέσω

επισκέψεων που θα πραγματοποιήσουν εξειδικευμένοι επιστήμονες. Οι εκατό

Σχετικά Άρθρα

ΣΕΒ: Θα επιβιώσουμε σε
συνεννόηση με τους
εργαζομένους

«Οι επιχειρήσεις

αγωνίζονται να

προσαρμοστούν στις

σημερινές συνθήκες και να

επιβιώσουν της κρίσης, σε

συνεννόηση με τους

εργαζόμενους», τονίζεται

στο ψήφισμα

 

Πώς ελληνικές εταιρίες
αλλάζουν χέρια για
«ένα κομμάτι ψωμί»

Τα εν λόγω funds

«ειδικεύονται» στην

εξαγορά πλειοψηφικών

συμμετοχών σε

επιχειρήσεις οι οποίες

έχουν προοπτική αλλά και

οικονομικά προβλήματα

 

Οι ελληνικές
επιχειρήσεις
εισέρχονται στην εποχή
των social media

Ποσοστό περίπου 80% των

επιχειρήσεων το Facebook,

το οποίο διαθέτει πολλά

εργαλεία για διαφήμιση

 

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012
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Μου αρέσει!

αυτές επιχειρήσεις θα είναι οι εκατό πρώτες που θα δηλώσουν συμμετοχή στην

υλοποίηση των δράσεων του εν λόγω έργου, χωρίς καμία οικονομική

επιβάρυνση. 

 

- Στη συνέχεια, θα επιλεχθούν τριάντα από τις εκατό προηγούμενες

επιχειρήσεις, στις οποίες θα αναπτυχθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο εργασίας για

τη μείωση του κόστους λειτουργίας, το οποίο και θα τους παραδοθεί.

 

- Στο τελευταίο στάδιο υλοποίησης θα επιλεχθούν δέκα επιχειρήσεις στις οποίες

θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο πλάνο εργασίας με τη βοήθεια experts.

 

Σημειώνεται ότι η ημερίδα είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που

θα ήθελε να λάβει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του έργου

CROSS-INNO-CUT, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο. 
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