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   Νέες στάσεις εργασίας σε ΟΣΕ και προαστιακό Πέμπτη και Παρασκευή - Δεμένα τα πλοία την Τρίτη 16 Απριλίου, λόγω απεργίας ΕΙΣΟΔΟΣ  

ΑΘΗΝΑ 22°C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19°C από freemeteo.com Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  

Tweet Μου αρέσει! 2 email εκτύπωση   

Βραβεύτηκαν οι καλύτερες εταιρείες
της Βορείου Ελλάδας
Στόχος η ανάδειξη η προβολή και η βράβευση μεταποιητικών επιχειρήσεων
που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  03/04/2013 17:35

 

Η ανάδειξη η προβολή και η βράβευση μεταποιητικών επιχειρήσεων που ξεχώρισαν για τις

επιδόσεις τους τη χρονιά που πέρασε είναι ο στόχος της νέας πρωτοβουλίας του

Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), «Βραβεία Ελληνική Αξία Βορείου

Ελλάδος», τα οποία απονεμήθηκαν στους νικητές πρόσφατα.

Το βραβείο «Γυναίκα Επιχειρηματίας» για το 2013 απονεμήθηκε στην κυρία

 Κωνσταντίνα Ουζουνοπούλου, διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ», το βραβείο «καινοτομίας» απονεμήθηκε  στην εταιρεία ΕΥ.ΓΕ.

ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ, (ΑGRINO), το βραβείο «Εξωστρέφειας» στην επιχείρηση

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε., ενώ η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε να

απονείμει έπαινο για την εξωστρεφή της δραστηριότητα και στην ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ.

Το βραβείο «Περιβάλλον» απονεμήθηκε στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, και

ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΑ

Επικαιρότητα

Αγορές

Επιχειρήσεις

Διεθνή

παιδεία  βιβλία  υγεία + fitness  media  περιβάλλον  ταξίδι  αλληλεγγύη  οδηγώ  εικόνες  store

BHMagazino  BHMAgourmet  BHMAdeco  BHMAdonna  BHMAmen  φλας  comedy  BHMA FM

 

Οικονομία- Ερχονται τα πάνω - κάτω σε
εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων  10/04/2013

06:20

32

Οικονομία- Κρίνονται οι τύχες Εθνικής και
Εurobank  10/04/2013 15:11

5

Οικονομία- D. Telegraph: Μεγάλες οι
πολεμικές απαιτήσεις της Ελλάδας από τη
Γερμανία  10/04/2013 13:57

5

Οικονομία- Το Βέλγιο κατηγορεί τη Γερμανία
για κοινωνικό dumping  09/04/2013 21:21

7

Οικονομία- Διαπραγματεύσεις με τρόικα:
Εκλεισε το δημοσιονομικό κενό αλλά
παρέμεινε ανοιχτό το θέμα των απολύσεων
στο Δημόσιο  14:15

10

Οικονομία- ΕΤΕ: Νέο διοικητικό συμβούλιο
την Τετάρτη για την εύρεση του 10% 
10/04/2013 10:21

3
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Οικονομία περισσότερες ειδήσεις

Tweet Μου αρέσει! 2 email εκτύπωση   

Γράψτε το σχόλιό σας*
(έως 700 χαρακτήρες)

Τίτλος σχολίου *

E-mail *

Όνομα που θα εμφανιστεί
στο σχόλιό σας

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

έπαινος στην εταιρεία Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, το βραβείο «Εταιρικής Κοινωνικής

Ευθύνης» την εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε., (ΒΙΚΟΣ),

ενώ ο  έπαινος στην κατηγορία βραβείων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης απονεμήθηκε

στην εταιρεία ΑΝΑΤΟΜΙΚ ΧΕΛΠ ΑΕ, με έδρα τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Το βραβείο «Αριστεία Μεσαία Επιχείρηση»:  απονεμήθηκε στην εταιρεία ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε. και

έπαινος στην ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ, το βραβείο «Αριστεία Μεγάλη Επιχείρηση» στην ΚΡΙ

- ΚΡΙ Α.Ε., ενώ η Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων αποφάσισε και την απονομή

επαίνου στην εταιρεία ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ & ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ

Α.Ε.

Σχόλια αναγνωστών (0)

ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Αποφραξεις Ψυχικο
Αμεση εξυπηρετηση ολο το 24ωρο Λογικες τιμες κοντα σας σε 15 λεπτα
www.apofraxeis-stamos.gr

Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα
Βρες αυτό που ψάχνεις χωρίς κόπο. Όλες οι εταιρείες σε ένα site!
www.Vrisko.gr

www.marryshouse.gr
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια - Στούντιο Λουτρά Αγίας Παρασκευής Χαλκιδικής
www.marryshouse.gr

Εταιρεία στη Βουλγαρία
Ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία Χαμηλή φορολογία 10%. Χαμηλό κόστος
www.bizinbulgaria.com/

Nikias Gold Χρυσός Α.Ε.
Αγορές-Πωλήσεις σε επώνυμα Ρολόγια, Μονόπετρα δαχτυλίδια.Τιμή χονδρικής
www.nikiasgold.com

σχόλια (0)

 

 

απομένουν 700 χαρακτήρες

 

Αποστολή μηνύματος  Καθαρισμός

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το

ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την

γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι

γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπ ίζονται.

Οικονομία

 

vimafinance  Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς: Ελεγχοι στις
συναλλαγές των τραπεζικών μετοχών
http://bit.ly/10VZSjP

 

tovima  Σε μία προσπάθεια να
δημιουργηθεί κλίμα ανασφάλειας
στους συνδρομητές της αποδίδει η
ΕΛΠΑ τις φήμες περί κλεισίματός της.

Tagesspiegel: Πρωτοφανείς οι καταστροφές
στην Ελλάδα από τους γερμανούς  πριν 6'

Τις προσεχείς ημέρες αποφασίζουν τα Ταμεία τη
συμμετοχή τους στην ΑΜΚ της Εθνικής  πριν 46'

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ελεγχοι στις
συναλλαγές των τραπεζικών μετοχών  πριν 46'

Ανοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Κερδίζει
έδαφος το ευρώ  πριν 54'

ΕΛΠΑ: Διαψεύδει τις φήμες περί λουκέτου  15:50

Σόιμπλε: «Το Λουξεμβούργο δεν μπορεί να
συγκριθεί με την Κύπρο»  15:41

Moody's: Αρνητική η αξιολόγηση σε περίπτωση
κρατικοποίησης ΕΤΕ-Eurobank  15:41

Ντράγκι: Προειδοποιεί Αναστασιάδη για παύση
του διοικητή της κεντρικής τράπεζας Κύπρου 
15:34

Αυξάνει την πίεση για μεταρρυθμίσεις η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή  15:04

Συνάντηση κυβέρνησης - εξαγωγέων  15:00

Κύπρος: Χαλάρωση των περιορισμών
διακίνησης κεφαλαίων   14:56

ΟΔΙΕ: Μετατίθεται για τις 26 Απριλίου η
εκδήλωση ενδιαφέροντος  14:29
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