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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

Την εκδήλωση διμειχόν επιχειρηματικών
συναντήσεων B2B EUSAIR Forum

2016 διοργανώνει το Enterprise
Europe Network το μεγαλύτερο δίκαιο
της Ε.Ε για την υποστήριξη ίων

μικρομεσαίων

επιχειρήσεων στις 12
Μαΐου στο Ντσυμπρόβνικ Κροατία
Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο

του 1ου Φόραυμ ιης Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής για τηνΑδριατική και το
Ιόνιο EUSAIR το οποίο πραγματοποιείται

στις 12-13 Μαΐου υπό την αι
γίδη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της κυβέρνησης της Κροατίας Το Εθνικό

Κέντρα Τεκμηρίωσης ως μέλος του
Enterprise Europe Network-Hellas
υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών

φορέων στη σημαντική αυτή
εκδήλωση n οποία αποτελεί μια μοναδική

ευκαιρία δικτύωσης
Στόχος του Φόρουμ είναι να ενημερωθούν

οι φορείς του δημοσίου
και του ιδιωτικού τομέα της περιφέρειας

για τις δραστηριότητες της Στρατηγικής

EUSAIR και να δοθεί π ευκαιρία

στους σημμετέχοντες να αναλάβουν

κοινές δράσεις Στο πλαίσιο αυτό
το Enterprise Europe Network διοργανώνει

διμερείς επιχειρηματικές ου
ναντησεις μεταξύ μικραμεσαιων επιχειρήσεων

και φορέων ίου δημοσίου
και του ιδιωτικού τομέα των χωρών
μελών της Στρατηγικής

Στην εκδήλωση διμερών επιχειρηματικών

συναντήσεων για πρώτη φο
ρά τα δίκτυα Enterprise Europe Network

της Ελλάδης Κροατίας Σλοβενίας

Ιταλίας Σερβίας Μαυροβουνίου
Βοσνίας και Αλβανίας συνεργάζονται
στενά για την ενίσχυση των συνεργασιών

μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ερευνητικών και ακαδημαϊκών
φορέων της συγκεκριμένης περιφέρειας

επικεντρώνοντας τη δράση τους
σε δύο κυρίως τομείς τον τουρισμό
και τη θαλάσσια τεχνολογία

Στο Φόρουμ θα σημμετάσχουν εκπρόσωποι

των υπουργείων Εξωτερικών
και οι εθνικές διαχειριστικές αρχές
των οκτώ κραιών της Στρατηγικής
καθώς και n Επίτροπος της Ε.Ε για
την Περιφερειακή Πολιτική Κορίνα
Κρέτσσυ Οι ενδιαφορόμενοι καλούνται
να εγγραφούν στην εκδήλωση διμερών
επιχειρηματικών συναντήσεων το αργότερο

πριν από την 9π Μαΐου στην
ιστοσελίδη http b2beusair.talkb2b
net/members/register Η συμμετοχή
στις διμερείς σηναντησεις είναι δωρεάν

Τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν

τους σημμετέχοντες Για περισσότερες

πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να απευθύνονται στο
Εθνικό Κέντρα Τεκμηρίωσης Γεωργία
Τζενου e-mail tzenou@ekt.gr
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