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περισσότερα...

 

Προγραμματισμός συμμετοχής του Επιμελητηρίου
Αιτωλοακαρνανίας σε διεθνείς και εθνικές εκθέσεις

τροφίμων και ποτών για το έτος 2023...
 

 
 

περισσότερα...

Αναστολή καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. των
Ι.Κ.Ε. που δεν έχουν προβεί σε

πιστοποίηση καταβολής αρχικού ή αύξησης
κεφαλαίου...

  

Στη δημοσιότητα τα promo videos
του Open Mall Αμφιλοχίας.

Το «Open Mall Αμφιλοχίας» απέκτησε τα πρώτα του
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περισσότερα...

promo videos! Μετά την παρουσίαση του
λογότυπου, στις 28 Οκτωβρίου 2022, σε εκδήλωση
στην Αμφιλοχία, παρουσιάστηκαν τα προωθητικά

βίντεο που θα αποτελέσουν την εικόνα του Ανοικτού
Κέντρου Εμπορίου στο διαδίκτυο και όχι μόνο... 

 

περισσότερα...

24ο Εργαστήριο – Σεμινάριο με θέμα

« Πηγές χρηματοδότησης των
δημιουργικών και πολιτιστικών ΜΜΕ
Συλλογών, Οργανώσεων & Φορέων »

την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 και ώρα
18.00 στην Συνεδριακή Αίθουσα του
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

  

περισσότερα...

 

 ΣΕΒΠΕ & ΔΕ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022...

 

περισσότερα...

Μέχρι τις 4 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για το
πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής

ευκαιρίας, με έμφαση στις γυναίκες και
στην ψηφιακή οικονομία με επιδότηση έως

36.000 €...
 

 
 

περισσότερα...

Υπεγράφη η Προκήρυξη Καθεστώτος
Ενισχύσεων «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής

Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών
Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια»

του ν. 4887/2022...
  

Ταμείο Ανάκαμψης: Στο 0,35% το ελάχιστο
επιτόκιο χορήγησης δανείων για τις μικρές

επιχειρήσεις...
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περισσότερα...

περισσότερα...

 

 Δημοφιλείς ασφαλιστικές ειδήσεις της
εβδομάδας: τέλη κυκλοφορίας 2023.Τον
Νοέμβριο ανάρτηση σε Mycar, TaxisNet

για εκτύπωση και πληρωμή... 
 

 
 

περισσότερα...

 

Enterprise Greece Newsletter | October
2022...

 
  
 

περισσότερα...

 

ΣΕΠΕ: 6 στους 10 CEOs βάζουν σε
προσωρινή παύση την ψηφιακή

στρατηγική ελέω ύφεσης...
 

 
 

περισσότερα...

 

ΧΡΥΣΙΔΡΕΙΑ 19/2022 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΒΑΚΩ... 

  

 
 

 

https://www.epimetol.gr/%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-035-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%ac%cf%87%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b9/
https://www.epimetol.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7/
https://www.epimetol.gr/enterprise-greece-newsletter-october-2022/
https://www.epimetol.gr/%cf%83%ce%b5%cf%80%ce%b5-6-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-10-ceos-%ce%b2%ce%ac%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%83%ce%b5-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%8d%cf%83/
https://www.epimetol.gr/%cf%87%cf%81%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-19-2022-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba/


περισσότερα...

AFFA 2023: Παράταση Διαγωνισμού έως 6
Νοεμβρίου 2022...

 
 
 

περισσότερα...

 

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας –
Ενημερωτικό Δελτίο – Τεύχος 78o.

  

περισσότερα...

 

Διαδικτυακά Σεμινάρια ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ &
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 του EU-Japan

Centre...
  

 

περισσότερα...

 

 Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στην
Βουλγαρία-Τεύχος Οκτωβρίου 2022...
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