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περισσότερα...

Ενεργοποίηση και Λειτουργία Νέων Ψηφιακών Εργαλείων του
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
To Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας διοργάνωσε την 2η Ενημερωτική
Εκδήλωση του προγράμματος με στόχο την ενημέρωση των ωφελούμενων,
του επιχειρηματικού κόσμου και του κοινωνικού συνόλου για τις μεθόδους
ενεργοποίησης και λειτουργίας των Νέων Ψηφιακών Εργαλείων του
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων»...

  
 

περισσότερα...

    1η Απόφαση Έγκρισης για τη Δράση
“Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο
πληττόμενων από την πανδημία
επιχειρήσεων”...
 
  

  2η Τροποποίηση και Παράταση της
Πρόσκλησης για τη Δράση “Έκτακτη
επιχορήγηση των περισσότερο
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περισσότερα...

πληττόμενων από την πανδημία
επιχειρήσεων”...
  
 

περισσότερα...

Μηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος ΚΕΕΕ –
Μάρτιος 2022.

 
 

περισσότερα...

   Χορήγηση ενίσχυσης στους
Κτηνοτρόφους σε όλη την Επικράτεια
σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4919/2022
(Α’71)...
 
 

περισσότερα...

Οικονομικά Χρονικά (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ) – Τεύχος 175.

  

Τα «Οικονομικά Χρονικά» μέσα από τα
άρθρα που φιλοξενούν στις σελίδες του νέου
τεύχους, παρουσιάζουν τις ευκαιρίες και τις
προκλήσεις που διαμορφώνονται στην αγορά
ακινήτων αλλά...
 
 

περισσότερα...

 Οδηγός προγραμμάτων στήριξης.

Ενεργά και αναμενόμενα προγράμματα
ενίσχυσης επιχειρήσεων και απασχόλησης. 

 

”Β2Β Meetings στην διεθνή τουριστική
συνάντηση της Αθήνας” World Tourism
Expo 2022.
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περισσότερα...

περισσότερα...

  3ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Νεοφυών
Επιχειρήσεων Γαστρονομικού Τουρισμού-
Παράταση Προθεσμίας (1η Ιουνίου 2022) –
3RD GLOBAL GASTRONOMY TOURISM
STARTUP COMPETITION...
 
 

περισσότερα...

H καρδιά του κατασκευαστικού κλάδου
χτυπάει στην έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO
2022!
Η έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO, με απόλυτη
εξειδίκευση αποτελεί την επαγγελματική
έκθεση του κατασκευαστικού κλάδου της
χώρας προσανατολισμένη στους
επαγγελματίες και στην εξωστρέφεια των
ελληνικών επιχειρήσεων!

περισσότερα...

Διαδικτυακή εκδήλωση “Discover Jordan”,
27.4.2022 

 
 
 Το ΕΒΕΑ, ο ΣΕΒ, η EnterpriseGreece και
ο ΣΕΒΕ, θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη
27 Απριλίου 2022 και ώρα 15:00, ψηφιακή
ενημερωτική ημερίδα για την αγορά της
Ιορδανίας... 

 
 
 

περισσότερα...

  Τα βραβεία Taste OLYMP AWARDS 2022
δίνουν στην επιχείρησή σας μεγάλη ώθηση
και σας βοηθούν να κερδίσετε νέους
πελάτες...
 
  
 

 Μοριοδοτούμενα Προγράμματα –
Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Υπολογιστικό
Νέφος της Amazon – Προγραμματισμός σε
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περισσότερα...

Πολλαπλά Υπολογιστικά Νέφη – ΚΕΔΙΒΙΜ
– Πανεπιστήμιο Αιγαίου....
 
 

περισσότερα...

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο:
8 Προπτυχιακά και 47 Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών...
 

  Επικοινωνήστε μαζί μας
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