Ιανουάριος 2020 Έτος 19ο
ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ από 13 Ιανουαρίου έως 29
Φεβρουαρίου 2020
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου
4177/2013, οι χειμερινές εκπτώσεις έτους 2020 θα αρχίσουν
τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου και θα λήξουν το Σάββατο 29
Φεβρουαρίου 2020. Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός
από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής
των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση,
επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία
ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε
περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων
ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης
επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη
του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική
επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά
ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να
αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από ….
% έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι
οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο
αντίστοιχο ποσοστό. Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και
προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην
αλήθεια και να μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα
πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να
αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται
στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατά
την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή από τους συναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις είναι
αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθους.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 16
ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν
προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής
περιόδου των εκπτώσεων, ήτοι την Κυριακή 19 Ιανουαρίου
2020.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020: 11 π.μ
- 6 μ.μ. Περισσότερες
πληροφορίες:
Εμπορικός
Σύλλογος
Θεσσαλονίκης,
ΤΗΛ.2310548876, 2310547887, FAX: 2310538263 e-mail:
empsylth@otenet.gr www.tradesupport.gr .

Χρονική επέκταση ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας 2018, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020
Τη χρονική παράταση ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 2018, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2020, υπέγραψαν με τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών
Ελλάδας (ΓΣΕΕ), οι εργοδοτικές οργανώσεις (Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων
και
Βιομηχανιών
(ΣΕΒ),
η
Γενική
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων
Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Συγκεκριμένα, το σύνολο
των κανονιστικών και ενοχικών όρων της ΕΓΣΣΕ του 2018,
διατηρούνται σε ισχύ ως έχουν σήμερα, μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2020. (Πηγή : EBEA e-Newsletter|10.1.20).
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Ενημερωτικό Δελτίο για τη δράση
«ΕΛΛΑΔΑ...ΞΑΝΑ», Πρόγραμμα του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας Ασφάλειας
και Ένταξης στην Εργασία Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ
συνιστά την πρώτη πιλοτική δράση της Ελληνικής Πολιτείας
για τη δημιουργία συνθηκών εισροής τεχνογνωσίας στη
χώρα μας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για να προσλάβουν έως
πεντακόσιους (500) εργαζόμενους 28-40 ετών του
εξωτερικού με άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, με
διεθνή εργασιακή εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών, κάτοχοι
μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου σπουδών. Στο
Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο οποίο οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις εισέρχονται με τους κωδικούς τους, έχει ήδη
αναρτηθεί η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το
πρόγραμμα με τίτλο ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ. Εκεί οι επιχειρήσεις
μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους του
προγράμματος και να δηλώσουν έως 4 θέσεις εργασίας, σε
συγκεκριμένες ειδικότητα/ες υψηλής εξειδίκευσης για εν
ενεργεία εργαζομένους του εξωτερικού κατόπιν διαδικασίας
αξιολόγησης και επιλογής από την επιχείρηση για 24 μήνες.
Η ελάχιστη συνολική μικτή αμοιβή του εργαζόμενου σε
ενταγμένες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα είναι 3.000€, την
οποία η ωφελούμενη επιχείρηση μπορεί να προσαυξήσει
κατά τις οικονομικές συνθήκες και τις δυνατότητές της.
Η επιχείρηση χρηματοδοτείται για τους πρώτους 12 μήνες με
70% της ανωτέρω δαπάνης, ήτοι 2.100€ από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω Ευρωπαϊκών
Συγχρηματοδοτούμενων
Κονδυλίων.
Η
επιχείρηση
δεσμεύεται να απασχολήσει τον προσλαμβανόμενο
εργαζόμενο με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης
για ακόμη 12 μήνες με τον ίδιο μισθό με ταυτόχρονη
υποχρέωση διατήρησης του ίδιου αριθμού εργαζομένων
στην συγκεκριμένη ειδικότητα από την ημερομηνία έκδοσης
της
επίσημης
προκήρυξης
του
προγράμματος
ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ.
Η δήλωση των ειδικοτήτων των εργαζομένων που επιθυμούν
οι επιχειρήσεις να προσλάβουν θα συμβάλλει καθοριστικά
στην επιτυχή και στοχευμένη προκήρυξη του προγράμματος
«ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ», καθώς δημιουργεί για πρώτη φορά
δεξαμενή πραγματικών ζητούμενων δεξιοτήτων.
Σημειώνεται πως για τη συνολική υποστήριξη της
μετεγκατάστασης των εργαζόμενων από το εξωτερικό στην
Ελλάδα έχει συσταθεί ειδική ομάδα έργου (ΟΔΕ) με
αντικείμενο το συντονισμό όλων των συναφών διαδικασιών
και παραμέτρων της δράσης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε
στα τηλέφωνα: 2131516074, 2131516356, 2131516112,
2131516270, 2131516646, καθώς και στο email:
info@rebraingreece.gr
Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε και μέσω των σελίδων
στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης:
Linked In: https://www.linkedin.com/company/rebraingreece
Facebook: (https://www.facebook.com/rebraingreece/

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ετήσιο
Διαγωνισμό
Μεταφορών
Ε.Ε.ΣΥ.Μ.
«Δημήτριος
Τσαμπούλας» έτους 2020

Διάλεξη στο ΑΜΦΙΘ: «Kυκλική Οικονομία- Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης του ΟΗΕ - Η συμβολή της εξορυκτικής
βιομηχανίας», Τετάρτη 29/1/2020

Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Μεταφορών, προσκαλεί φοιτητές και νέους αποφοίτους
Ελληνικών Πανεπιστημίων που διαθέτουν Σχολές,
Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση Σπουδών στις Μεταφορές
και τη Ναυτιλία, να συμμετάσχουν στον 4ο ετήσιο
Πανελλήνιο Διαγωνισμό για το
Βραβείο Μεταφορών
Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας» με θέμα: «Η
ψηφιοποίηση των Εθνικών και Διεθνών Εμπορευματικών
Μεταφορών της χώρας και ο ρόλος φορέων σαν τον
Ε.Ε.ΣΥ.Μ και την ΟΦΑΕ – Οφέλη, Προκλήσεις,
Προτάσεις». Ο Διαγωνισμός για το Βραβείο Μεταφορών
Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας» διεξάγεται από το
2016 προς τιμή του εκλιπόντα Καθηγητή του Ε.Μ.Π. και
στενού συνεργάτη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ και των Ελληνικών
Επιμελητηρίων Δ. Τσαμπούλα για το πολυετές έργο και την
προσφορά του στις ελληνικές μεταφορές, σε πανελλήνια
κλίμακα μεταξύ φοιτητών/τριών και νέων αποφοίτων των
προαναφερόμενων ελληνικών Πανεπιστημίων. Η επιλογή
του θέματος γίνεται κατ’ έτος και το Βραβείο στηρίζεται,
πέραν του Ε.Ε.ΣΥ.Μ., από την Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), τα Επιμελητήρια της
χώρας, θεσμικούς και επιχειρηματικούς Φορείς, καθώς και
από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) και άλλα
ελληνικά Πανεπιστήμια. Περισσότερα για το Διαγωνισμό και
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα
του Ε.Ε.ΣΥ.Μ http:// www.eesym.gr

Το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης
(ΑΜΦΙΘ) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) διοργανώνει τη διάλεξη με θέμα «Κυκλική
Οικονομία - Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ - Η συμβολή
της εξορυκτικής βιομηχανίας» την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020
στις 7μμ, στο νέο κτίριο του ΑΜΦΙΘ, στην Προβλήτα Α’ στο
λιμάνι Θεσσαλονίκης.
Ομιλητής o Χρήστος Καβαλόπουλος, Μηχανικός ΜεταλλείωνΜεταλλουργών Ε.Μ.Π, Γεν. Διευθυντής ΣΜΕ. Είσοδος ελεύθερη.
Η διάλεξη είναι μία από τις παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης
«Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» που φιλοξενείται στο ΑΜΦΙΘ και
εντάσσεται στο πλαίσιο του 1ου Κύκλου Διαλέξεων: Τα Ορυκτά
και ο Άνθρωπος. Θα ακολουθήσει ο 2ος Κύκλος: Ορυκτά,
Ανθρωπογενή Υλικά και Περιβάλλον. Είσοδος ελεύθερη σε όλες
τις διαλέξεις. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
:
https://www.facebook.com/events/1041984836133760/

Συνέδριο Τεχνολογίας «BASIS SoftExpo»
Μπαγκλαντές (Ντάκα, 06-09.02.2020)

στο

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του
Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε στο ΒΕΘ ενημερωτικό
έγγραφο σε ηλεκτρονική μορφή, αναφορικά με τη
διοργάνωση του Συνεδρίου Τεχνολογίας «BASIS
SoftExpo», από τις 6 έως τις 9 Φεβρουαρίου τ.ε., στην
πόλη Ντάκα, στο Μπανγκλαντές, στο International
Convention City Bashundhara.
Το εν λόγω συνέδριο διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο
Υπηρεσιών
Λογισμικού
και
Πληροφορικής
του
Μπαγκλαντές (BASIS) και στόχος των διοργανωτών
αποτελεί η προβολή τηε βιομηχανίας λογισμικού της
χώρας, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ διεθνών
φορέων πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας μέσω μίας
κοινής πλατφόρμας, καθώς και η ανταλλαγή νέων ιδεών και
εμπειριών.
Σημειώνεται ότι το συνέδριο αναμένεται να επισκεφτούν
περισσότεροι από 300.000 επισκέπτες, ενώ θα
συμμετάσχουν περισσότεροι από 200 εγχώριοι και διεθνείς
φορείς.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αναζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της BASIS
SoftExpo 2020 (www.softexpo.com.bd) .

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε Ενημερωτικό
Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων από το
Βέλγιο που συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών για τον μήνα
Δεκέμβριο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στις
Βρυξέλλες
(http://agora.mfa.gr/)
e-mail:
ecocombrussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε Ενημερωτικό
Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τον
Καναδά Δεκεμβρίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στον Καναδά
(www.agora.mfa.gr)
, email:
ecocomottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2, fax: 6132385676, ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βουδαπέστη, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Οικονομία & Εμπόριο στην
Ουγγαρία», Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2019 τεύχος Νο. 8/2019.
Για
περισσότερες
πληροφορίες:
τηλ.:
+3614132612,
+3614132613,
φαξ: +3613217403, email: ecocombudapest@mfa.gr , site: http://hungexpo.hu/en .

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος - σεμινάριο της αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2020 με θέμα: «Τρόποι ρύθμισης οφειλών
για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα: Οι νέες ρυθμίσεις και αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο»
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος μας γνωρίζει ότι το σεμινάριο της αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2020 με θέμα: «Τρόποι
ρύθμισης οφειλών για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα: Οι νέες ρυθμίσεις και αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο»
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρες 17:00 με 22:00.
Μας υπενθυμίζουν ότι τα σεμινάρια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
•
Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (Live Streaming) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους, μέσω της σχετικής
ιστοσελίδας του ΟΕΕ και
•
Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική δεύθυνση: https://www.oe-e.gr

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 2020
Το Ελληνο Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο μας ενημερώνει ότι όλες οι Γερμανικές Εκθέσεις: κατά ημερομηνία,
κατά πόλη, κατά κλάδο, κατά αλφαβητική σειρά.
Χρήσιμες πληροφορίες για: ταξιδιωτικά γραφεία, επιτυχημένη συμμετοχή σε εκθέσεις, κρατήσεις δωματίων ξενοδοχείων
συμπεριλαμβάνονται στον Κατάλογο Γερμανικών Εκθέσεων 2020 που διατίθενται από το εν λόγω Επιμελητήριο.
ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
E-mail: s.theofanidou@ahk.com.gr, FAX: 210 64 45 175
Επιθυμώ να μου αποσταλεί ο Κατάλογος των Γερμανικών Εκθέσεων (κόστος ανά τεμάχιο 15€*)
Επωφεληθείτε από την έκπτωση 50% στα 10 τεμάχια που αντιστοιχεί σε 75€*.
* συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Εάν είστε μέλος λαμβάνετε έναν κατάλογο δωρεάν. Το παρόν έντυπο ισχύει για παραγγελία επιπλέον καταλόγου.
Τεμάχια: ………………………………………………………….
□ με ταχυδρομική αντικαταβολή (με επιβάρυνση των ταχυδρομικών τελών)
□ με Courier αντικαταβολή και χρέωση παραλήπτη
Εταιρία courier που συνεργάζεστε: __________ Κωδικός πελάτη: ___________________
□ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό + αποστολή καταθετηρίου, με ταχυδρομική αποστολή (με επιβάρυνση των
ταχυδρομικών τελών 2 Ευρώ, δηλ. συνολικό ποσό 17€)
Εθνική Τράπεζα
721/48000283
IBAN GR86 0110 7210 0000 7214 8000 283
SWIFT (BIC) ETHNGRAA
Alpha Bank
112-00-2002-000750
IBAN GR84 0140 1120 1120 0200 2000 750
SWIFT (BIC) CRBAGRAAXXX
Αρμόδιος
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Εταιρία
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
Επάγγελμα
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Επιχειρηματική αποστολή στη Σμύρνη της Τουρκίας 19-22 Φεβρουαρίου 2020
Τουρκικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, μεταξύ των ημερομηνιών 19 - 22 Φεβρουαρίου 2020 πρόκειται να πραγματοποιηθεί Διεθνής
Έκθεση « HOTEL EQUIPMENT AND ENTERTAINMENT ACCOMMODATION TECHNOLOGIES FAIR » από την εταιρία GL
Platform Fuar Ltd. Şti. και στην Τουρκία- İzmir – στο İzmir Expo Center – με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Ξενοδοχειακός
ιματισμός, έπιπλα ξενοδοχείου, εξοπλισμός κουζίνας, εξοπλισμός ψύξεις, πλυντηρίων, Συστήματα Η/Υ και Τηλεπικοινωνίας,
κλιματισμού, φωτισμού, γεννητριών, πισίνες, τζακούζι, ειδών καθαρισμού πισίνας, ειδών αθλητισμού, spa. Παράλληλα με την έκθεση
υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον
εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως
παρακάτω: Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (18 - 21 Φεβρουαρίου 2020 ) το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας θα
καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα
καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες
(18 - 21 Φεβρουαρίου 2020 ) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://horecafuar.com/ . Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο
Εμπορίου της Τουρκίας να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που
κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία της
Τουρκίας. Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την στείλουν
Τουρκικό Προξενείο Θεσσαλονίκης το αργότερο μέχρι τις 05.02.2019 στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας 19-23 Φεβρουαρίου 2020

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας 20-23 Φεβρουαρίου 2020

Τουρκικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, μεταξύ των ημερομηνιών
19 - 23 Φεβρουαρίου 2020 πρόκειται να πραγματοποιηθεί
Διεθνής Έκθεση « School, Statıonεry, Paper, Offıce Supplıes
And Toy Faır » από την εταιρία Tüyap Fuarcilik A.S. και στην
Τουρκία- ΙSTANBUL – στο Tüyap Fair Convention and
Congress Center – με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου
φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των
διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους
τομείς: Σχολικών, Γραφικής Ύλης, Χαρτικών, Ειδών Γραφείου
και Παιχνιδιών. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική
διοργάνωση από το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας, η
οποία διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον
εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς.
Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως
παρακάτω: Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (
18 - 21 Φεβρουαρίου 2020 ) το Υπουργείο Εμπορίου της
Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου
από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα
έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες
λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν
στις συγκεκριμένες ημερομηνίες ( 18 - 21 Φεβρουαρίου 2020
) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδά τους. Για περισσότερες πληροφορίες και
λεπτομέρειες
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα
http://kirtasiyeofisfuari.com/en/
.
Λόγω
αυξημένου
ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο
Εμπορίου της Τουρκίας να μειώσει τον αριθμό των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού
λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία της Τουρκίας. Οι
εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να
συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την στείλουν στο
Τουρκικό Προξενείο Θεσσαλονίκης το αργότερο μέχρι τις
05.02.2020 στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr

Τουρκικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, μεταξύ των ημερομηνιών
20 - 23 Φεβρουαρίου 2020 πρόκειται να πραγματοποιηθεί
Διεθνής Έκθεση « Μοτοσυκλέτας, Ποδηλάτων και Αξεσουάρ »
από την εταιρία Messe Frankfurt
και στην ΤουρκίαİSTANBUL – στο İSTANBUL EXPO CENTER – με την
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται
στους
τομείς:
Μοτοσυκλετών,
ποδηλάτων, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, ένδυσης, υπόδησης.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το
Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες
και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της
συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω: Κατά τη
διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης ( 19 - 22 Φεβρουαρίου
2020 ) το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας θα καλύψει τα
έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3
νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα
καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες
ημερομηνίες ( 19 - 22 Φεβρουαρίου 2020 ) (διαμονή 3
νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να
ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες
ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους.
Για περρισότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα
https://motobikeistanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html .
Λόγω
αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το
Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας να μειώσει τον αριθμό των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού
λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία της Τουρκίας.
Οι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει
να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την στείλουν
στο Τουρκικό Προξενείο Θεσσαλονίκης το αργότερο μέχρι
τις 05.02.2020 στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας 27-29 Φεβρουαρίου 2020
Τουρκικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, μεταξύ των ημερομηνιών 27 - 29 Φεβρουαρίου 2020 πρόκειται να πραγματοποιηθεί Διεθνής
Έκθεση « INTERNATIONAL İSTANBUL YARN FAIR » από την εταιρία Tüyap Trade Fairs και στην Τουρκία- İSTANBUL – στο
Tüyap Fair, Convention and Congress Center – με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Νημάτων, κατασκευαστές
υφασμάτων, καλτσών, εσωρούχων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση
από το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω: Κατά τη διάρκεια των
ημερομηνιών της έκθεσης ( 26 - 29 Φεβρουαρίου 2020 ) το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες
λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες ( 26 - 29 Φεβρουαρίου 2020 )
(διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες
ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα http://iplikfuari.com/en/ .
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο Εμπορίου της
Τουρκίας να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν
αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από την Πρεσβεία της Τουρκίας.
Οι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την στείλουν στο Τουρκικό
Προξενείο Θεσσαλονίκης το αργότερο μέχρι τις 12.02.2020 στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Εκθέσεις στην Ελλάδα ( Συνέχεια)
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7 ΕΞΠΟΤΡΟΦ
Πόλη: Μαρούσι , Αθήνα
Ημερομηνία: 24-26 Ιανουαρίου 2020
Εκθέματα: τρόφιμα, ποτά
Πληροφορίες: Site: www.rmi.gr , τηλ: 2109610135, e-mail:
info@rmi.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 16-18 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Κλαδική έκθεση για το αλουμίνιο
Πληροφορίες: τηλ: 2107256130-2, 2111801801

ATHENS FASHION TRADE SHOW
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 24-27 Ιανουαρίου 2020
Εκθέματα: Μόδα
Πληροφορίες: Site: https://www.athensfashiontradeshow.gr/

TTGW 2019
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 23-25/ 10/2020
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου
Πληροφορίες: Site: http://ttgw.gr/ , τηλ: 211 012 9575

DETROP BOUTIQUE
Πόλη: Διεθνές εκθεσιακό & συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης –
ΔΕΘ HELLEXPO
Ημερομηνία: 22-24 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Τρόφιμα – ποτά.
Πληροφορίες: Site: www.helexpo.gr,
gr.linkedin.com/in/sevikaffa/ τηλ: T. +30 2310 291201, 291142,
e-mail: detrop@helexpo.gr

METAL MACHINERY
Πόλη: Αθήνα
Ημερομηνία: 13- 15 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Μηχανήματα & Τεχνολογίες Επεξεργασίας
Μετάλλου, Βιομηχανικός Εξοπλισμός, Βιομηχανική
Εργολαβία
Πληροφορίες: Site: http://rota.gr/, τηλ: 2111801801

Η

9 ARTOZYMA
Πόλη: Διεθνές εκθεσιακό & συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης –
ΔΕΘ HELLEXPO
Ημερομηνία: : 22-24 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Αρτοποιϊα, ζαχαροπλαστική, μηχανήματα, πρώτες
ύλες και εξοπλισμός, προϊόντα
Πληροφορίες:
Site:
https://artozyma.helexpo.gr/el/2020_Introduction

Διεθνείς Εκθέσεις
ADVENTURE TOURISM AND SPORT EXHIBITION
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 13-16 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Τουριστικά , ορειβατικά και αθλητικά είδη.
Πληροφορίες: site: https://adventureturkeyexpo.com/en/

ASCEN.TEC
Πόλη: Παιανία Αττικής
Ημερομηνία: 22-24 Μαΐου
Εκθέματα: τεχνολογίες ανελκυστήρων
Πληροφορίες: Site: http://ascen-tec.gr/
DEFEA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 22-24/06/2020
Εκθέματα: Αμυντική Βιομηχανία
Πληροφορίες: Site: www.defea.gr
SYSKEVASIA 2020, 17Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Υλικά συσκευασίας, μηχανήματα, εκτυπώσεις,
logistics
Πληροφορίες: Site: www.syskevasia-expo.gr , τηλ:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
PLASTICA 2020, 11Η ΔΙΕΘΝΗΣ EΚΘΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Πλαστικά, μηχανήματα, καλούπια, ανακύκλωση
Πληροφορίες: Site: plastica-expo.gr , τηλ: 2108056209, fax:
2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
CHEM 2020, 11Η ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ HEALTH LAB
2020, 2Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πόλη: Athens Metropolitan Expo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Χημικά, εξοπλισμός και ποιοτικός έλεγχος –
Εργαστηριακός εξοπλισμός και τεχνολογία υγείας και
Βιοεπιστημών
Πληροφορίες: Site: www.chem-ecolink.gr , τηλ: 2108056209,
fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr

HOTEL
EQUIPMENT
AND
ENTERTAINMENT
ACCOMMODATION TECHNOLOGIES FAIR
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία: 19-22 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Ξενοδοχειακός ιματισμός, έπιπλα ξενοδοχείου,
εξοπλισμός κουζίνας, εξοπλισμός ψύξεις, πλυντηρίων,
Συστήματα Η/Υ και Τηλεπικοινωνίας,
κλιματισμού,
φωτισμού, γεννητριών, πισίνες, τζακούζι, ειδών καθαρισμού
πισίνας, ειδών αθλητισμού, spa
Πληροφορίες: site: https://horecafuar.com/
SCHOOL, STATIONΕRY, PAPER, OFFICE SUPPLIES
AND TOY FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 19-23 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα: Σχολικών, Γραφικής Ύλης, Χαρτικών, Ειδών
Γραφείου και Παιχνιδιών.
Πληροφορίες: site: http://kirtasiyeofisfuari.com/en/
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 20-23 Φεβρουαρίου 2020
Εκθέματα:
Μοτοσυκλετών, ποδηλάτων, ανταλλακτικά,
αξεσουάρ, ένδυσης, υπόδησης
Πληροφορίες:
site:
https://motobikeistanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.htm
CAMP & CARAVAN ISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 21/02/20-01/03/20
Εκθέματα: Eξοπλισμός κατασκηνώσεων και τροχόσπιτων
Πληροφορίες:
site:
http://campandcaravanistanbul.com/index-slidersubpage.aspx?MainSliderID=6060&ln=2
TH

17 INTERNATIONAL ISTANBUL YARN FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 27/02/20-29/02/20
Εκθέματα: Κατασκευαστές νήματος
Πληροφορίες: site: http://iplikfuari.com/en/

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
21/01/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΛ.2310 882484
21/01/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΩΝ/ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛ.26953 60606
21/01/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΤΗΛ.26953 60606
28/01/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΠΗΣ
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΗΛ.2313 323115
3/02/2020
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ.2313 307184
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Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ " ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ " ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"
ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΝΘ " ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη ενημέρωσή σας σε
θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος: Προκηρύξεις προγραμμάτων, Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις,
Ζητήσεις Συνεργασιών, Επιχειρηματικές Αποστολές, Συνέδρια, κ.α
Νέες υπηρεσίες Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τις επιχειρήσεις - μέλη των
Επιμελητηρίων: Τέσσερεις πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες, οι οποίες είναι προσβάσιμες και μέσω της
ιστοσελίδας του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr), προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) στο σύνολο
των Ελληνικών επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων.
Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων (http://investmenttools.uhc.gr/ ), την
υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης (http://elearning.uhc.gr/) , την υπηρεσία
συμβουλευτικής καθοδήγησης (https://e-consulting.uhc.gr) και την υπηρεσία ενημέρωσης και
επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων μελών των Επιμελητηρίων (https://businessplatform.uhc.gr ) . Με την
πρώτη υπηρεσία, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν για να αντλούν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες
για όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα απασχόλησης, όπως και όλες τις προϋποθέσεις
ένταξής τους σε αυτά. Με την δεύτερη υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) ασύγχρονης εκπαίδευσης οι
επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος
αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Με την τρίτη υπηρεσία μέσω ενός ολοκληρωμένου
συστήματος συμβουλευτικής,
με σύγχρονα μέσα και μεθόδους παρέχονται σε επιχειρήσεις – μέλη
διαδραστικές υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης. Με την τέταρτη υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα στις
μικρές κυρίως επιχειρήσεις που δεν έχουν δικό τους σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις
και να έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία με άλλες επιχειρήσεις.

