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Κωδικός

Εγγραφή          

Σύμβολο  Ελλάδα  Εικόνα μετοχής  ΓΔ RT 13:00  764,33  -11,95  -1,54%  Τζίρος 31,09 εκ. €

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012 - 11:34

Μου αρέσει!

ΣΒΒΕ: Ημερίδα παρουσίασης τεχνολογιών
μείωσης λειτουργικού κόστους

Ημερίδα με τίτλο «Καινοτόμες Τεχνολογίες για τη Μείωση του Λειτουργικού Κόστους της Επιχείρησής

σας», (Cross Border Implementation of innovative cost cutting technologies – CROSS-INNO-CUT), η οποία

υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-

2013, οργανώνει ο Σύνδεσμος  Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου και

ώρα 17.00 στο Ξενοδοχείο Porto Palace (26ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη) και αφορά στην παρουσίαση

καινοτόμων τεχνολογιών μείωσης του λειτουργικού κόστους σε επιχειρήσεις.

Οι τεχνολογίες αυτές θα εφαρμοστούν δωρεάν σε μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας που θα

εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής κατά τη διάρκεια των ημερίδων στο εν λόγω έργο.

Η παραπάνω ημερίδα αποτελεί μέρος από σειρά αντίστοιχων ημερίδων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο

του έργου «Διασυνοριακή Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών Μείωσης Κόστους σε Μικρομεσαίες

Επιχειρήσεις». Έως σήμερα πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) ημερίδες και στις δύο πλευρές των συνόρων

Ελλάδας Βουλγαρίας, και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομοτηνή, το Kardjali, το Petrich, και

την Ξάνθη. Στις ημερίδες αυτές συμμετείχαν ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων τα οποία

εκδήλωσαν ζωηρό ενδιαφέρον για την ενημέρωση και ενσωμάτωση των προτεινομένων καινοτόμων

τεχνολογιών.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, μέσω του έργου CROSS-INNO-CUT θα εφαρμοστούν καινοτόμες

τεχνολογίες που στοχεύουν στη μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και οι οποίες

αναπτύχθηκαν από την ερευνητική μονάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης URENIO. Η

υλοποίηση της εφαρμογής των καινοτόμων αυτών τεχνολογιών θα γίνει στις  επιχειρήσεις που θα

συμμετέχουν χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση 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 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.

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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Προηγούμενα άρθρα στην ενότητα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

12:18  Nestle: Το 2012 αναμένεται να είναι δύσκολο έτος
Διατήρησε τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη η Nestle παρά το ότι αναμένει ένα δύσκολο έτος (το 2012), μετά
από την ανακοίνωση υποχώρησης των καθαρών κερδών, όπως αναμενόταν.

12:18  Βιοκαρπέτ: Στο 13,05% το ποσοστό του κ. Αθανασίου Τσιάρα
Σε αγορά 1.580.000 κοινών ονομαστικών μετοχών (1.580.000 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου) της Βιοκαρπέτ,
αξίας 284.400 ευρώ, προχώρησε στις 15/2 ο κ. Αθανάσιος Τσιάρας, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

11:24  Ζημίες $197,8 εκατ. για τη Seanergy Maritimes συμφερόντων Ρέστη

11:08  Σαράντης: Αγορά 2.752 ιδίων μετοχών
Σε αγορά 2.752 ιδίων μετοχών, με τιμή κτήσης 2,2591 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 6.217,08 ευρώ,
προέβη στις 15/2 η Σαράντης.

11:07  Quest: Αγορά 3.000 ιδίων μετοχών
Σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,715 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 2.153,27
ευρώ, προέβη στις 15/2 η Quest.

11:05  ΕΛΤΡΑΚ: Αγορά 350 ιδίων μετοχών
Σε αγορά 350 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,72 ευρώ ανά μετοχή, προέβη στις 15/2 η Ελτράκ.

11:02  Jumbo: Αγοραπωλησία μετοχών από Eurobank EFG Equities
Σε αγοραπωλησία μετοχών της Jumbo προέβη στις 14/02 η Eurobank EFG Equities.

10:55  J&P Άβαξ: Αγορά μετοχών από D&S Joannou
Σε αγορά 3.300 ονομαστικών μετοχών της J&P-Άβαξ, αξίας 2.604 ευρώ, προέβη στις 15/2 η D&S Joannou
(Investments) Limited.

10:42  Ευρωπαϊκή Πίστη: Ολοκλήρωση αντασφαλιστικού προηγράμματος για το 2012
Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ ολοκλήρωσε το αντασφαλιστικό της πρόγραμμα για το 2012 με μεγάλες
αντασφαλιστικές εταιρίες υψηλού rating.

10:18  Lamda Development: Αγορά 2.600 ιδίων μετοχών
Σε αγορά 2.600 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,52 ευρώ και συνολικής αξίας 6.552 ευρώ, προέβη στις
15/02 η Lamda Development.

10:13  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 34.967 ιδίων μετοχών
Σε αγορά 34.967 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,6506 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία
συναλλαγής 57.716,54 ευρώ, προέβη στις 15/02 η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Επόμενη σελίδα »

Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ

(Υπεύθυνος κ. Κ. Στυλιαράς, Τηλ. 2310 539817 εσωτ.202, Fax 2310 541933, Email: (k.styliaras@sbbe.gr).

Το έργο “Cross Border Implementation of Innovative Cost Cutting Technologies (CROSS- INNO-CUT)”

συγχρηµατοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή  Ένωση (Ευρωπαϊκό  Ταµείο Περιφερειακής  Ανάπτυξης)  και  από

Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραµµατεία  Επενδύσεων 

και  Ανάπτυξης),  στο πλαίσιο  του  Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία

2007-2013.
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Τι ταινίες μπορείτε να δείτε τις επόμενες ώρες Όλο το πρόγραμμα της τηλεόρασης με μοναδικό τρόπο

Neon Energy: Νέες αναθέσεις φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 20,7MWp από την Europa

Κερδίστε ένα iPad 2 "Συντονιστείτε" με τις διεθνείς αγορές και μπείτε στην κλήρωση για ένα ολοκαίνουργιο iPad 2.
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www.findbiz.gr FindBiz από την Icap 285.000 οικονομικά στοιχεία για Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία

www.IronToxicity.net Θεραπεία τοξικότητας Fe; Μάθετε για τις επιλογές θεραπείας της υπερφόρτωσης Fe από

μετάγγιση.
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