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περισσότερα...

 

Πρόθεση συμμετοχής του Επιμελητηρίου
Αιτωλοακαρνανίας στην 86η Διεθνή Έκθεση

Θεσσαλονίκης 10-18 Σεπτεμβρίου 2022.

περισσότερα...

Πρόσκληση & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – 18ο
εργαστήρι με θέμα: «ΔΙΕΞΟΔΟΣ – Εργαλείο
Προβολής, Προώθησης και Ανάπτυξης του
Πολιτιστικού Τουρισμού του Δήμου Ιεράς
Πόλεως Μεσολογγίου».

 

 
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
το 17ο εργαστήρι πολιτιστικής
βιομηχανίας  «ΑΗ-ΣΥΜΙΟΣ-Η Άυλη
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περισσότερα...

Πολιτιστική Κληρονομιά ως Παράγοντας
Βιώσιμου Πολιτιστικού Τουρισμού»

  
 

περισσότερα...

Ένταξη 5.103 πράξεων κρατικών
ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης
«Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη
Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την
πανδημία».

περισσότερα...

 

Μηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος ΚΕΕΕ –
Μαΐου 2022.

περισσότερα...

Πέμπτη (5η ) Τροποποίηση Απόφασης
Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων για
τη Δράση “Έκτακτη επιχορήγηση των
περισσότερο πληττόμενων από την
πανδημία επιχειρήσεων”.

περισσότερα...

 

 Γνωρίστε το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

περισσότερα...

 

 Δυνατότητα χρηματοδότησης επενδύσεων
έως και 50% για ελληνικές επιχειρήσεις και
startups από το Ταμείο Ανάκαμψης.
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περισσότερα...

Πληθωρισμός και πόλεμος «φρενάρουν»
την αγορά τεχνολογίας στην Ευρώπη |
ΣΕΠΕ Newsletter.
 

περισσότερα...

 

Υπογραφή ιστορικής συμφωνίας για τα
συγγενικά δικαιώματα μουσικών,
τραγουδιστών και παραγωγών ΚΕΕΕ και
GEA.

  

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να εκμεταλλευτούν
οι επιχειρηματίες τους ευεργετικούς όρους της
συμφωνίας οφείλουν να έχουν υλοποιήσει τις
αναγραφόμενες υποχρεώσεις από 15.6.2022
έως 15.8.2022. 

 

περισσότερα...

 9η Τροποποίηση της Πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη
δράση “Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης
Πληττόμενων από την Πανδημία
Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας”.

 

περισσότερα...

ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ –
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) για τους δικαιούχους της
Δράσης «Παροχή ρευστότητας σε
Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που
επλήγησαν από την πανδημία»

 

περισσότερα...

 

Έρευνα του Ελληνο-Αμερικανικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου και της Δ.ΥΠ.Α
για τις ανάγκες των εργοδοτών σε
δεξιότητες.
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περισσότερα...

Join Riga Food 2022, the biggest food
industry event in the Baltics!

 

περισσότερα...

 

EU-Japan Newsletter – June 2022 issue.

περισσότερα...

 

Κυρώσεις από  ΕΕ και  ΗΠΑ  κατά 
Ρωσικής Ομοσπονδίας και Λευκορωσίας.
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