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Συνάντηση του υφυπουργού ανάπτυξης με το προεδρείο του ΣΒΒΕ
Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την προσέλκυση επενδύσεων

..

Τοπ ικά Νέα , 28/8/2013

HOT!

Πανεπιστημιακά Νέα Θεσσαλονίκης
Ολα τα τελευταία νέα για ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΤΕΙ

περισσότερα..

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ. Νότης Μηταράκης, συναντήθηκε σήμερα

με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) κ. Αθανάσιο Σαββάκη,

τον Πρώην Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Νίκο Πέντζο και τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο, Γιάννη

Σταύρου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την προσέλκυση

επενδύσεων στη Βόρεια Ελλάδα, την ενίσχυση του κλάδου της μεταποίησης αλλά και της

εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων. Ο κ. Υφυπουργός ενημέρωσε τους συνομιλητές

του ότι ο νέος φορέας εξωστρέφειας θα αξιοποιεί τις συνέργειες και θα στοχεύει στην διείσδυση

των ελληνικών προϊόντων σε νέες αναδυόμενες αγορές και δίκτυα.

Τέλος, ο κ. Μηταράκης συνεχάρη τον κ. Σαββάκη για την ανάληψη των καθηκόντων του

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και εξέφρασε την βούληση της

κυβέρνησης να συνεργαστεί στενά με τον ΣΒΒΕ για την ανάπτυξη δράσεων που θα ενισχύσουν

την παραγωγική βάση της Β. Ελλάδας.
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Μου αρέσει! Αποστολή Θα είστε ο πρώτος από τους φίλους σας που θα του αρέσει.

Προσθήκη κοιν ω ν ικής δικτύω σης Facebook

Προσθέστε ένα σχόλιο...

Σχολιάστε με...
 

Blue Star Ferries
www.bluestarferries.gr

Δες τα δρομολόγια, επίλεξε νησί &
αγόρασε το εισιτήριο σου online!

Ξενοδοχεία σε Παραλία
www.TripAdvisor.com.gr

9 Ξενοδοχεία σε Παραλία Σύγκρινε τιμές,
Κάνε κράτηση τώρα!

Μαθήματα Υπολογιστών
pliroforiki-ampelokipoi.gr

Ατομικά & Ομαδικά Μαθήματα Windows
Joomla, Dream Weaver!
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