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περισσότερα...

 
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης
« Ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής και ψηφιακών υπηρεσιών του
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων »
(ΟΠΣ 5041984), σας προσκαλεί στην 2η Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα :
« Ενεργοποίηση και Λειτουργία Νέων Ψηφιακών Εργαλείων του
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων».Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη,  13 Απριλίου 2022 και ώρα 18:30 στην
Συνεδριακή Αίθουσα Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου 53
& Σμύρνης 1, Αγρίνιο.
 
  

  Ημερίδα παρουσίασης της Δράσης
“Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο
πληττόμενων από την πανδημία
επιχειρήσεων” στις:  12/04/22, ώρα: 19:00.
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περισσότερα...

περισσότερα...

«Ευρωβαρόμετρο για τις Βιοτεχνίες και τις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» της
SMEunited.
 
 Ο Δείκτης επιχειρηματικού κλίματος για τις
ΜμΕ μειώνεται ελαφρώς στο 75,2...
 
 

περισσότερα...

 
Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2021
–  Οι προβληματισμοί και οι προτάσεις των
Επιστημονικών Ινστιτούτων”.
 
  
  
  
 

περισσότερα...

 
6η Tροποποίηση της Πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση
«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»
 

 
 

περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε το νέο Enterprise Greece
Newsletter...

  

περισσότερα...

Τροπολογία-Διάταγμα 195/2022/31.3.2022
του αιγυπτιακού Υπουργείου Εμπορίου και
Βιομηχανίας αναφορικά με τη διαδικασία
εγγραφής των εξαγωγικών επιχειρήσεων
στο μητρώο εξαγωγέων του εν λόγω
Υπουργείου.
 

περισσότερα...

  Γραφείο ΟΕΥ Καϊρου: Δελτίο
οικονομικών και επιχειρηματικών
ειδήσεων Αιγύπτου (Μάρτιος 2022)...
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περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ORGANIC
FOOD IBERIA 2022....

  
  Μια από τις νεότερες εκθέσεις με στόχευση στον
κλάδο των οργανικών τροφίμων & ποτών, είναι η
Organic Food Iberia. Με την πρώτη διοργάνωση να
πραγματοποιείται στη Μαδρίτη το 2019, έχει ηδη
καταφέρει να θεωρείται από τις πιο σημαντικές
εκθέσεις παγκοσμίως για τον κλάδο των οργανικών
προϊόντων και να είναι μια από τις 20
σπουδαιότερες που πραγματοποιούνται στην
Ιβηρική Χερσόνησο.
 
 

περισσότερα...

 7 key themes to showcase your business
at Agri-Food Tech Expo Asia 2022!

 

 πηγή: agrifoodtechexpo.com
 

περισσότερα...

 Διοργάνωση διεθνών εκθέσεων της  Klik
Expo Group στην Αλβανία.

 

Σημαντικής αξίας η BALKAN VINO & FOOD
FAIR, Food and Agroindustry Expo (Τίρανα,
1-4 Ιουνίου 2022) για την προβολή των
ελληνικών τροφίμων και μάλιστα των
κρασιών στην αλβανική αγορά...
 
 

περισσότερα...

 FRESKON 2022 – Διεθνές Συνέδριο Μήλου
Πέμπτη 12 Μαΐου, Περίπτερο 13.
 

Επαγγελματίες και ομιλητές από τον διεθνή
κλάδο του μήλου θα βρεθούν στο Διεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης με στόχο να
σκιαγραφήσουν τις προοπτικές του
σημαντικού για την ελληνική παραγωγή
φρούτου και να ενημερώσουν για την
κινητικότητά του εντός και εκτός συνόρων...

  Επικοινωνήστε μαζί μας
Διεύθυνση: Παπαστράτου 53 & Σμύρνης, Αγρίνιο 30131

 Τηλ: 26410 74500
 Email: contact@epimetol.gr 
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