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Με στόχο την αύξηση της συμμετοχής, κυρίως των μεταποιητικών,
επιχειρήσεων στις προμήθειες που πραγματοποιεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Πυρηνικών Ερευνών (CERN) πραγματοποιείται σήμερα και αύριο
επιχειρηματική αποστολή στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού στη Γενεύη της
Ελβετίας.

Στην επιχειρηματική αποστολή συμμετέχουν περίπου 20 επιχειρήσεις, στην
πλειοψηφία τους μεταποιητικές, που έχουν έδρα την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας. 
Επικεφαλής της επιχειρηματικής αποστολής είναι ο Περιφερειάρχης Κεντρικής
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ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΣΒΒΕ  CERN

Το CERN διέκοψε τη συνεργασία του με επιστήμονα που καταφέρθηκε εναντίον των
γυναικών
Το Cern "ανέστειλε" σήμερα τη συνεργασία του με έναν Ιταλό επιστήμονα, που υποστήριξε ότι η φυσική
είναι θέμα των ανδρών και κατηγόρησε τις γυναίκες ότι καταλαμβάνουν όλο και περισσότερες θέσεις...

Εισβολή Ρουβίκωνα στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
Εισβολή στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), στην πλατεία Μοριχόβου,
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης μέλη της

Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα

1. Να πάρεις κι εσύΝα πάρεις κι εσύ

2. «Εσύ με ποιον είσαι, με τις τράπεζες ή με τον«Εσύ με ποιον είσαι, με τις τράπεζες ή με τον
ΣΥΡΙΖΑ;»ΣΥΡΙΖΑ;»

3. Κάντε ψυχανάλυση, αφήστε την χώρα ήσυχηΚάντε ψυχανάλυση, αφήστε την χώρα ήσυχη

4. Ο Πάνος αντεπιτέθηκε - Καιρός να τα πειΟ Πάνος αντεπιτέθηκε - Καιρός να τα πει
όλαόλα

5. Τι απέγινε η κρύπτη του ΚΕΕΛΠΝΟ; ΠούΤι απέγινε η κρύπτη του ΚΕΕΛΠΝΟ; Πού
βρίσκονται τα 13 εκατομμύρια;βρίσκονται τα 13 εκατομμύρια;

6. Κουτσό άλογο χωρίς τους ΕυρωπαίουςΚουτσό άλογο χωρίς τους Ευρωπαίους

7. Οι Πρέσπες οδηγούν τον ΣΥΡΙΖΑ σε πολιτικήΟι Πρέσπες οδηγούν τον ΣΥΡΙΖΑ σε πολιτική
εξαΰλωσηεξαΰλωση

Μακεδονίας κ. Απ. Τζιτζικώστας, και συμμετέχουν ο Προέδρος του ΣΒΒΕ κ. Αθ.
Σαββάκης, επικεφαλής των εταιρειών μελών του ΣΒΒΕ που συμμετέχουν στην
αποστολή, και ο κ. Αν. Τζήκας Πρόεδρος της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της αποστολής θα γίνει η παρουσίαση των επιχειρήσεων, η
καθοδήγησή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οργανισμού και τις
προδιαγραφές υπηρεσιών και αγαθών που θέτει ούτως ώστε επιχειρήσεις της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να εγγραφούν στον κατάλογο των
πιστοποιημένων προμηθευτών του Οργανισμού.

Η επιχειρηματική αποστολή διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά από την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network (EEN) του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και του Συνδέσμου Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδος.
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