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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΒΕ και ινδοί βιομήχανοι έδωσαν τα χέρια στη
ΔΕΘ

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη οι διοικήσεις του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) και της Συνομοσπονδίας Ινδικής Βιομηχανίας

(CII)
 10/09/2019 13:24 0
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Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, οι διοικήσεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

και της Συνομοσπονδίας Ινδικής Βιομηχανίας (CII), διανοίγοντας νέες προοπτικές για τη διασύνδεση των επιχειρήσεων

της ελληνικής περιφέρειας με την τεράστια αγορά της Ινδίας. Δείγμα της καλής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων

είναι η πρόσκληση προς τον ΣΒΕ από το CII για συμμετοχή του σε επενδυτικό φόρουμ, που διοργανώνει το CII το πρώτο

εξάμηνο του 2020 και στο οποίο θα συμμετέχει ο ΣΒΕ ως επικεφαλής επιχειρηματικής αποστολής που θα διοργανωθεί

ακριβώς για το σκοπό αυτό.

Η Confederation of Indian Industry (CII) είναι ο σπουδαιότερος φορέας επιχειρηματικής υποστήριξης των επιχειρήσεων

στην Ινδία. Ιδρύθηκε το 1895 και αριθμεί περισσότερες από 9.000 επιχειρήσεις - μέλη. Μέλη της συνομοσπονδίας είναι

276 εργοδοτικές οργανώσεις που έχουν είτε περιφερειακή εμβέλεια είτε κλαδική εκπροσώπηση. Έτσι, το CII είναι

εκπρόσωπος περισσότερων από 300.000 ινδικές επιχειρήσεις, αριθμός που τονίζει τη σημασία και τις προοπτικές

συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων με έδρα την περιφέρεια με αντίστοιχες ινδικές. Το CII διαθέτει 66

γραφεία- παραρτήματα στην Ινδία, εννέα εκ των οποίων λειτουργούν ως «Κέντρα Αριστείας». Διαθέτει 10 γραφεία –

παραρτήματα εκτός Ινδίας και συγκεκριμένα σε: Αυστραλία, Κίνα, Αίγυπτο, Γαλλία, Γερμανία, Ιράν, Σιγκαπούρη, Νότια

Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
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 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 

 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ 

Συνεργάζεται με περισσότερους από 355 αντίστοιχους οργανισμούς όπως ο ΣΒΕ σε 126 χώρες στον κόσμο,

αποτελώντας έτσι το σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία της Ινδίας και έναν από τους σπουδαιότερους οργανισμούς

παγκοσμίως που προωθεί τις επενδυτικές συνεργασίες και το διεθνές εμπόριο.

Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων είναι το αποτέλεσμα της συναντίληψης των δύο φορέων για τις

πολύ μεγάλες προοπτικές επενδυτικής και εμπορικής συνεργασίας που μπορούν να αναπτυχθούν από τις επιχειρήσεις

των δύο χωρών. Από πλευράς του ΣΒΕ, το μνημόνιο υπέγραψε ο πρόεδρός του, Αθανάσιος Σαββάκης, ενώ το CII

επροσώπησε ο επικεφαλής του Ινστιτούτου του Συμβουλευτικού Συμβουλίου της CII για τα logistics και της Εθνικής

Επιτροπής Ναυτιλίας της Συνομοσπονδίας, Dinesh Ramachandran, παρουσία του υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας

της Ινδίας, Hardeep Singh Puri._
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