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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΒΕΕ: Ημερίδα για το έργο Cross – Inno – Cut

Στο πλαίσιο της ημερίδας εργασίας θα αναπτυχθεί συζήτηση αναφορικά με

τις προοπτικές εφαρμογής τεχνικών μείωσης του λειτουργικού κόστους σε

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ως μέσου για την ενίσχυση της

ανταγωνιστικότητας τους

16 Οκτ 2012 - 11:22

Ημερίδα για την παρουσίαση των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων του

διασυνοριακού έργου Cross – Inno – Cut που αφορά στην «Εφαρμογή Τεχνικών

Μείωσης Λειτουργικού Κόστους σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

συνδιοργανώνουν αύριο στην Ξάνθη ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ξάνθης

«Δημόκριτος» και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος του

Συνδέσμου Βιομηχανιών Ξάνθης «Δημόκριτος» κ. Βασ. Σκαρλάτος, και θα γίνουν

δύο εισηγητικές ομιλίες ως εξής: η πρώτη από τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου

Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) Δρα Ευάγγελο Κοψαχείλη με θέμα την

παρουσίαση των μέχρι σήμερα ευρημάτων από την εφαρμογή της διαγνωστικής

φάσης του έργου για τη μείωση του λειτουργικού κόστους σε εβδομήντα (70)

μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας και σε τριάντα (30) της Βουλγαρίας. Η

δεύτερη εισήγηση θα γίνει από τον Δρα Σωτήρη Ζυγιάρη, εκπρόσωπο του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με θέμα την εφαρμογή

καινοτόμων πρακτικών για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων σε μια

επιχείρηση.

Στο πλαίσιο της ημερίδας εργασίας θα αναπτυχθεί συζήτηση αναφορικά με τις

προοπτικές εφαρμογής τεχνικών μείωσης του λειτουργικού κόστους σε

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ως μέσου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

τους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο.

Τόπος διεξαγωγής: ξενοδοχείο Νατάσσα στην Ξάνθη.

Ώρα έναρξης προσέλευσης: 17.30 μ.μ. την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Μιχ. Καπέτη,

Αριθ. Τηλ.2510 220201.

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 της

Ελλάδας και της Βουλγαρίας, στο  πλαίσιο  του  Προγράµµατος Ευρωπαϊκής

Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013.
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