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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρευξείνιο Επιχειρηματικό Φόρουμ από τον
ΣΒΒΕ

Περί τις 55 ελληνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται είχαν την ευκαιρία

να συζητήσουν απευθείας με τους ξένους εισαγωγείς για νέες συνεργασίες

και συμφωνίες

23 Φεβ 2012 - 12:05

 

Παρευξείνιο Επιχειρηματικό Φόρουμ με θέμα «Increasing Trade and

Investment to Reach Growth» διοργάνωσαν σήμερα ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων

και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ),

μέλη του Enterprise Europe Network - Hellas, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο

Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των

Ηνωμένων Εθνών (UNDP).

 

Συγκεκριμένα, παρευρέθησαν υψηλόβαθμα στελέχη και υπεύθυνοι προμηθειών

εταιριών από την Αλβανία, την Αρμενία, το Αζερμπαιτζάν, τη Βουλγαρία, την

πΓΔΜ, τη Γεωργία, την Μολδαβία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, τη Σερβία, την

Τουρκία, την Ουκρανία. 

 

Από ελληνικής πλευράς μετείχαν 55 ελληνικές εταιρίες οι οποίες

δραστηριοποιούνται εξαγωγικά στους παραπάνω τομείς οι οποίες είχαν την

ευκαιρία να συζητήσουν απευθείας με τους ξένους εισαγωγείς για νέες

συνεργασίες και συμφωνίες. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά πάνω από 250

επιχειρηματικές συναντήσεις και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις μέσα από

τις επαφές αυτές αναμένεται να προκύψουν αρκετές νέες συμφωνίες στο

προσεχές διάστημα.

 

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ έγιναν παρουσιάσεις για την ασφάλιση των

εξαγωγικών πιστώσεων, για τους μηχανισμούς ενίσχυσης της εξωστρέφειας

ελληνικών επιχειρήσεων, για τα τραπεζικά εργαλεία που μπορούν να στηρίξουν

τις εξαγωγές και τις επενδύσεις, για τις τάσεις και τις εξελίξεις στις αγορές της

Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Τουρκίας, της Αρμενίας και της Αλβανίας, ενώ

στελέχη ελληνικών εταιριών αναφέρθηκαν στις εμπειρίες τους από τη

δραστηριότητά τους στις χώρες αυτές. 

 

Στην εναρκτήρια συνεδρίαση απηύθυναν χαιρετισμό ο Διευθυντής Διεθνών

Σχέσεων του ΣΕΒ κ. Ι. Πατσιαβός, ο  Γενικός Γραμματέας του ΣΒΒΕ κ. Α.

Σαββάκης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ κ. Δ. Λακασάς και ο Διευθυντής

Περιφερειακών Προγραμμάτων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ηνωμένων

Εθνών (UNDP) κ. B. Kolodkin. 

 

«Πολλές επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος εξακολουθούν να είναι εύρωστες

οικονομικά παρά τη κρίση λόγω της εξωστρέφειας που τις διακρίνει. Η

εμπορική και επενδυτική δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων σε

χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μαύρης Θάλασσας συμβάλει σημαντικά προς

αυτή την κατεύθυνση. Είναι επομένως μέγιστης σημασίας η ενίσχυση των

Σχετικά Άρθρα
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επιχειρηματικού κόσμου
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Άμεση λήψη
αναπτυξιακών μέτρων
ζητούν οι φορείς της
Θεσσαλονίκης

Ποιο μήνυμα στέλνουν οι

οικονομικοί φορείς της
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Εκδήλωση με θέμα
«Περιβάλλον και
Επιχείρηση» από τον
ΣΒΒΕ

Οι πρόσφατες αλλαγές

στην περιβαλλοντική

νομοθεσία θα τεθούν στο

επίκεντρο εκδήλωσης με

θέμα «Περιβάλλον και

Επιχείρηση - Πρόσφατες

νομοθετικές αλλαγές»,

που διοργανώνει ο

Σύνδεσμος Βιομηχανιών

Βορείου Ελλάδος
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Μου αρέσει!

επιχειρηματικών δεσμών με τις παρευξείνιες χώρες με στόχο την κοινωνική

ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη όλων των συμβαλλόμενων», επισήμανε ο

κ. Σαββάκης.

Δε βρέθηκαν σχόλια

Προσθήκη ΣχολίουΠροσθήκη Σχολίου

Θέμα

Όνομα (απαιτείται)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (δεν θα εμφανισθεί δημόσια)

Σχόλιο

Υποβολή

Σε τρομερά δύσκολη
κατάσταση η Ελλάδα, τονίζει
ο Σόιμπλε 

Το μνημόνιο αποτελεί τη μόνη
ορθή οδό για την Ελλάδα, και
μάλιστα στα
χρονοδιαγράμματα που έχουν
συμφωνηθεί, υπογράμμισε ο
Γερμανός υπουργός
Οικονομικών.

Κομισιόν: Το μέλλον της
Ελλάδας βρίσκεται στα χέρια
της 

Την ελπίδα η Ελλάδα να
παραμείνει στο ευρώ
εξέφρασε η εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
στέλνοντας όμως, το μήνυμα
ότι η χώρα θα πρέπει και αυτή
να σεβαστεί και να τηρήσει τις
δεσμεύσεις της.

OΛΘ: Στο ΤΑΙΠΕΔ το 50,97%
του δημοσίου 

Τη μεταβίβαση από το
Ελληνικό Δημόσιο 5.137.554
μετοχών (50,97%) στο Ταμείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου
καθώς και ισάριθμων
δικαιωμάτων ψήφου
ανακοίνωσε η ΟΛΘ.

Αυστηρό μήνυμα στην Αθήνα
από το Ελσίνκι 

Η Ελλάδα δεν μπορεί να
παραμείνει στην ευρωζώνη αν
αποφασίσει να μην τηρήσει τις
δεσμεύσεις του μνημονίου,
υπογράμμισε ο υπουργός
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της
Φινλανδίας.

«Ένα ακραίο σενάριο στην
Ελλάδα δεν θα επηρέαζε τις
γαλλικές τράπεζες» 

Δεν γνωρίζω κανέναν όμιλο
που θα αντιμετώπιζε
δυσκολίες από ένα ακραίο
σενάριο για την Ελλάδα,
τόνισε ο διοικητής της
Τράπεζας της Γαλλίας.

Εκτινάσσονται τα ισπανικά
CDS 

Στις 540 μονάδες βάσης
σκαρφάλωσαν τα CDS των
ομολόγων της Ισπανίας,
καταγράφοντας ιστορικό
υψηλό, εν μέσω ανησυχιών
για τον ισπανικό τραπεζικό
τομέα.
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Αρχική Σελίδα Πληροφορίες

Διαφήμιση

Επικοινωνία Πολιτική Οικονομία Επιχειρήσεις Ελλάδα

Μακεδονία

Θράκη

Κόσμος Κοινωνία Αθλητικά Εκθέσεις Περισσότερα

Βαλκάνια

Πολιτισμός

Μαθήματα Φωτοβολταϊκών
Εκπαιδεύσου στα Φωτοβολταϊκά και ξεκίνησε μία νέα, καλύτερη Καριέρα!

www.SolarEnergyCourses.com

Σακκουλίδης &
Συνεργάτες
Ίδρυση επιχορήγηση
και προβολή της
επιχείρησης σας.
Δείτε το site μας
www.sfc.gr

Σεμινάρια
Λογιστικής
Λογιστικές
Φοροτεχνικές
Σπουδές μέσω e-
learning
www.ilfs.gr

Ενεργειακή
2Μερίδα Θεσ/κη
Φ/Β - Γεωθερμία -
Βιοκαύσιμα
Γνωρίστε τις ΑΠΕ σε
2 ημέρες
www.engineering-intelli…

Βρες Όλα τα ΤΕΙ
Ποτέ δεν ήταν τόσο
εύκολο να βρεις αυτό
που ψάχνεις: Χρυσός
Οδηγός!
www.xo.gr


