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περισσότερα...

 21ο εργαστήριο-σεμινάριο με θέμα « POP ART ».

Εισηγητής Andrea Valleri, την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022,

ώρα: 20.00 στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου...
 

περισσότερα...

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΜΕΣΙΤΕΙΑΣ
 
 Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

ενημερώνει τους πολίτες της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας, μετά από σχετικές

καταγγελίες, για το φαινόμενο της
παραμεσιτείας....

  
 

 5η τροποποίηση της δράσης «Ενίσχυση
των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής
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περισσότερα...

Ελλάδας»...

περισσότερα...

 

ΣΕΒΠΕ&ΔΕ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ –
31.07.2022.

περισσότερα...

 

ΣΕΠΕ Newsletter: Ελλάδα, Ιταλία,
Πολωνία: έκαναν τη μεγαλύτερη ψηφιακή
πρόοδο την τελευταία 5ετία...

 

περισσότερα...

 

Μηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος ΚΕΕΕ –
Ιουλίου 2022...

  

περισσότερα...

 
ΣΕΠΕ Newsletter | 4 Αυγούστου 2022 | Ο
κλάδος της τεχνολογίας πρωταγωνιστεί
στις δημόσιες εγγραφές...

 

περισσότερα...

 

Tα νέα του ΕΕΔΕΓΕ – Οι δράσεις μας !
  

 

περισσότερα...

 To Erasmus+ GoGreen Project προτείνει
την τεχνολογία επαυξημένης
πραγματικότητας στην επαγγελματική
εκπαίδευση για την πράσινη ανάπτυξη...
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περισσότερα...

 Επιχειρηματική Αποστολή στη Λατινική
Αμερική: Βραζιλία, Αργεντινή,
Ουρουγουάη, Παναμάς, 2-11/10/2022...

περισσότερα...

 

Κυκλοφόρησε το νέο φύλλο της
ηλεκτρονικής εφημερίδας του τουρισμού
«itn Ελληνικός Τουρισμός»...

 

περισσότερα...

Β1 Δ/νση – Έγγραφό μας με ΑΠ
44929/5.08.2022 – «Καζακστάν –
Επενδυτικά Έργα και ευκαιρίες στην
περιφέρεια Jetysu Καζαχστάν για την
προγραμματική περίοδο 2022-2030 –
Ενημέρωση Φορέων»...

 

περισσότερα...

 

Έκθεση WorldFood Istanbul ! 1-4
Σεπτεμβρίου 2022...
 
 

 

8η Πανελλήνια Έκθεση Άρτας από 27
Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου στο
Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας “Κώστας
Βάγιας”...
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περισσότερα...

περισσότερα...

 
 
 Εκθεσιακοί χώροι στην GastroPan 2023...

  
 

  Επικοινωνήστε μαζί μας
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