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περισσότερα...

 
 

  19ο εργαστήριο – σεμινάριο με θέμα: « Δημιουργία, Σχεδιασμός
και Διεθνοποίηση προϊόντων από Ακατέργαστες πρώτες Ύλες»
την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 & Ώρα: 20.00
Διεύθυνση: DEZAART, 4ο χλμ. Εθνικής οδού Αγρινίου –
Αντιρρίου...

 

περισσότερα...

Επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του
κορωνοϊού COVID-19.
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περισσότερα...

Ευρεία σύσκεψη Φορέων παρουσία του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίου
Γεωργαντά, για το φλέγον θέμα της ελιάς
“Καλαμών”.

περισσότερα...

Ελλάδα 2.0: Επιδοτήσεις ύψους 445 εκατ.
ευρώ για επενδύσεις ψηφιακού
μετασχηματισμού μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων – Σε λειτουργία η πλατφόρμα
για την υποβολή αιτήσεων. 

 

περισσότερα...

 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν
10 ακόμη σεμινάρια του Επιμελητηρίου
Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο
υλοποίησης της πράξης «Ολιστική
δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω
συνεργατικών χώρων (hubs) Holistic
networking of creative industries via hubs
– Creative@Hubs».

 

περισσότερα...

Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. το μεγαλύτερο
πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο
Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-
2027», ύψους 4,16 δισ. ευρώ...

 

περισσότερα...

Νέα ρύθμιση για τους εργάτες γης –
Ψηφίσθηκε η διάταξη για την
«Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών
στην αγροτική οικονομία».

 

περισσότερα...

Τα Επιμελητήρια συμβάλλουν στην
ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα ESG
κριτήρια...
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περισσότερα...

3η Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης
χρηματοδότησης αιτήσεων που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων
Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών
Υπηρεσιών»

περισσότερα...

 

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την κήρυξη ως
υποχρεωτικής της ΣΣΕ για τα τουριστικά
και Επισιτιστικά καταστήματα όλης της
χώρας.

περισσότερα...

 Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης
ενστάσεων για τη δράση «Ενίσχυση των
επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας»

 

περισσότερα...

 Ευρωπαϊκή αγορά smartphones: Στα
χειρότερα επίπεδα της τελευταίας
δεκαετίας.
 
 

περισσότερα...

 

 Δείτε τα τελευταία νέα από την ελληνική
βιομηχανία τροφίμων ! 

περισσότερα...

 Orange Grove | Please Share – New Call
for Applications for our new online
Incubation Programme.
 
 
 
 

 

Θερινό σχολείο για τον αειφόρο τουρισμό
από την UniAdrion.
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περισσότερα...

 

περισσότερα...

 

Η eCommerce & Digital Marketing Expo
NORTH επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη –
ECDM Expo News...

 

περισσότερα...

Philoxenia 2022, 37th International
Tourism Exhibition GREECE

Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού, Philoxenia,
προετοιμάζεται για την 37η διοργάνωσή της
στις 18-20 Νοεμβρίου 2022...

περισσότερα...

 

Επιστρέφει Δυναμικά η ZOOTECHNIA στις
2-5 Φεβρουαρίου 2023.

περισσότερα...

Enterprise Greece Newsletter | June
2022.
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