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περισσότερα...

Παρουσιάστηκαν το λογότυπο και η μελέτη του Ανοικτού
Κέντρου Εμπορίου Αμφιλοχίας...

 

Ένα σύγχρονο, πολύχρωμο, ευχάριστο στο μάτι και με άμεση αναφορά στο
όνομα της πόλης, είναι το λογότυπο που επέλεξαν για το Ανοικτό Κέντρο
Εμπορίου οι καταστηματάρχες της Αμφιλοχίας...
 
  
 

περισσότερα...

Προγραμματισμός συμμετοχής του
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

στο «13ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΛΙΟΥ 2022 &
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ»...

 
 

Απλοποίηση των διαδικασιών απόδοσης
ΑΦΜ και μεταβολών στοιχείων

επιχειρήσεων...
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περισσότερα...

περισσότερα...

 

Εξοικονομώ για τις επιχειρήσεις: Οι
επιδοτήσεις και τα κριτήρια υπαγωγής...

  
 

περισσότερα...

Ένταξη 5.103 πράξεων κρατικών
ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης

«Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη
Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την

πανδημία»...
 

περισσότερα...

 

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για την
ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και

λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων...
  

περισσότερα...

Ταμείο Ανάκαμψης: 3,56 δισ. ευρώ για το
«Ελλάδα 2.0» από την υποβολή του

δεύτερου αιτήματος πληρωμής για την
υλοποίηση 28 επενδυτικών και
μεταρρυθμιστικών οροσήμων...

  

περισσότερα...

 

 
 

ΣΕΒΠΕ & ΔΕ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ –
10.10.2022...
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περισσότερα...

 

ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
“ΚΑΠ 2023-2027 ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ”
AGROTICA , ΣΑΒΒΑΤΟ 22.10.2022...

 
 
 

περισσότερα...

 

Έκθεση “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO” 6-20
Νοεμβρίου 2022 Κτίριο Φραγκίστα,

Άργος...
 

 

 
 

περισσότερα...

9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ 4-6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ.

 
 Αξιοποιήστε τις Β2Β συναντήσεις με

Έλληνες και ξένους αγοραστές ...
 
 

περισσότερα...

 

Σ.Ε.Π.Ε: Συνεχίζει να υστερεί η Ευρώπη
στο 5G έναντι διεθνών ανταγωνιστών...

 

 
 

περισσότερα...

 

Ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Περισσότερες
δόσεις, ταχύτερη παραγραφή για χρέη στα

Ταμεία...
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περισσότερα...

 

 
 

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

  

 

περισσότερα...

 

Διεθνής Έκθεση Τροφιμών & Ποτών
FOODEX JAPAN 2023 (TOKYO, 7-10
Μαρτίου 2023)...

  

 
 

περισσότερα...

 

GREEK LUXURY TOURISM &
GASTRONOMY WORKSHOP | NEA ΥΟΡΚΗ
15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022...
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περισσότερα...

 

Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών
“Γνους Πράττε”-Σεπτέμβριος 2022...

  

περισσότερα...

 Διοργάνωση 6ου Διεθνούς Συνεδρίου
Future Investment Initiative, στο Ριάντ
της Σαουδικής Αραβίας από 25 έως 27

Οκτωβρίου 2022...
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