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περισσότερα...

 

Εντυπωσιακή η παρουσία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας
και των επιχειρήσεων της περιοχής που συμμετέχουν στην 86η

ΔΕΘ.
 

  Πλήθος κόσμου επισκέπτεται το εντυπωσιακό εκθεσιακό περίπτερο του
Επιμελητηρίου (Περίπτερο 3,   Stand Α6/Β6), δοκιμάζοντας τις ιδιαίτερες
γεύσεις της Αιτωλοακαρνανικής γης, γνωρίζοντας εκλεκτά και πολυβραβευμένα
προϊόντα και υπηρεσίες του νομού καθώς και πολύ αξιόλογους επιχειρηματίες 
- μέλη του Επιμελητηρίου,  απολαμβάνοντας παράλληλα μέσω πλούσιου
οπτικοακουστικού υλικού τις ομορφιές του νομού...

περισσότερα...

 

Enterprise Greece Exports Academy –
Έναρξη Β’ Κύκλου...
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περισσότερα...

 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ του
Fernando Pensa, στην Ιερά Πόλη
Μεσολογγίου ΕΓΚΑΙΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 17
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ώρα 20:00 στο
Ιστορικό Μουσείο – Κέντρο Λόγου και
Τέχνης-Μουσείο “Διέξοδος”...

περισσότερα...

 ‘Εγκριση για το σύνολο των
Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
2021-2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή...

 
  

περισσότερα...

 Την Προκήρυξη για το Καθεστώς
«Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα»
υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκος
Παπαθανάσης... 

 
 
 

περισσότερα...

 

Οι 8 σημαντικότερες αλλαγές που
«φέρνει» το ασφαλιστικό νομοσχέδιο...

 

περισσότερα...

 
Φαρμακευτικές επενδύσεις ύψους 519,3
εκατ. ευρώ μέσω του «Ελλάδα 2.0»...

 

 

Επενδυτικά σχέδια ύψους 3,93 δισ. ευρώ
έχουν υποβληθεί στο δανειακό σκέλος του
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περισσότερα...

“Ελλάδα 2.0”...

 
 

περισσότερα...

 

 

 2ος Κύκλος Συζήτησης για την Πράσινη
Επιχειρηματικότητα... 

  
  
 

περισσότερα...

 

Επιπλέον 6.500 θέσεις για το επιτυχημένο
πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια
ανέργων 55+ ετών...

  

 
 

περισσότερα...

 

Ευγενική Υπενθύμιση | Orange Grove |
Νέα Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για
το νέο μας διαδικτυακό Incubation
Πρόγραμμα...

 
 

 
 

περισσότερα...

 

Δ.Τ. ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ | Αποτελέσματα Θερινών
Εκπτώσεων 2022...

  

 Συμμετοχή σε επιχειρηματικές
συναντήσεις με τους Ιταλούς Agents –
προώθηση ελληνικών προϊόντων στην
Ιταλική αγορά (Eλληνο ιταλικό
επιμελητήριο Αθήνας)...
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περισσότερα...

περισσότερα...

 

 37η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού
Philoxenia 2022 (18-20/11/2022)...

  

 
 

περισσότερα...

 

Insurance-EEA | Newsletter 4156 : Τι έχει
να αντιμετωπίσει η ιδιωτική ασφάλιση
όταν οι 4 στις 10 επιχειρήσεις ανησυχούν
για διακοπή της δραστηριότητάς τους...

περισσότερα...

 

Άνοιξαν οι εγγραφές για την 31η Hermes
Expo, τη μεγαλύτερη ελληνοαμερικανική
επιχειρηματική έκθεση!

 

 

 
 
 
 

περισσότερα...

 

12ο Τεύχος ΟΙΚΟΔΟΜΗ Expo NEWS –
Αύγουστος 2022...

 
  
  
 

 

Περιοδικό

“Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας”

Τεύχος 86...
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περισσότερα...

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

 Τηλ: 26410 74500
 Email: contact@epimetol.gr 
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