ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ

•

Συνέδριο NANOTEXNOLOGY 2021, 3-10 Ιουλίου 2021

Το συνέδριο NANOTEXNOLOGY 2021 θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 10 Ιουλίου 2021 ψηφιακά
αλλά και με φυσική παρουσία ( στο Porto Palace Conference Centre and Hotel, θεσσαλονίκη). Η
NANOTEXNOLOGY 2021 είναι η κορυφαία ετήσια πολυ-εκδήλωση τεχνολογίας, επιχειρήσεων και
δικτύωσης που διερευνά τις βασικές προόδους και ευκαιρίες εμπορευματοποίησης στους τομείς της
Νανοτεχνολογίας, της Οργανικής Ηλεκτρονικής, της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης / Βιοτύπωσης και της
Νανοϊατρικής. Συγκεντρώνει μια ισχυρή διεθνή κοινότητα με περισσότερους από 2.000 ερευνητές,
επιστήμονες, μηχανικούς, επιχειρηματίες και επαγγελματίες πολιτικής για την προώθηση της έρευνας και
της βιομηχανικής συνεργασίας, τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων και την ενίσχυση του οικοσυστήματος
καινοτομίας .Στην ιστοσελίδα του συνεδρίου https://www.nanotexnology.com/ θα βρείτε αναλυτικές
πληροφορίες για το συνέδριο και τις παράλληλες εκδηλώσεις. Εγγραφές πραγματοποιούνται στον
σύνδεσμο: https://www.nanotexnology.com/index.php/registration-options-home

•

Διαδικτυακό Επιχειρηματικό Φόρουμ Ουκρανίας-Ελλάδας, 12.7.21

Στόχος της διοργάνωσης, το πρόγραμμα της οποίας θα βρείτε εδώ, είναι η παρουσίαση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας και των επενδυτικών ευκαιριών στις δύο χώρες.
Οι ειδικότεροι επιχειρηματικοί τομείς που θα παρουσιαστούν είναι η γεωργία, η ενέργεια, ο τουρισμός και
οι υποδομές, με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές, η οργάνωση σύγχρονων αστικών μεταφορών καθώς
και η παραγωγή και το εμπόριο χάλυβα. Εφόσον ενδιαφέρεστε να μετάσχετε στις εργασίες του Φόρουμ,
παρακαλείστε να συμπληρώσετε, στα αγγλικά, τη σχετική δήλωση συμμετοχής μετά την υποβολή της
οποίας θα λάβετε το σύνδεσμο παρακολούθησης. Επίσης, εάν επιθυμείτε να έχετε δυνατότητα
επικοινωνίας με συμμετέχοντες Ουκρανούς ομολόγους σας, στο περιθώριο της διοργάνωσης, μπορείτε
να συμπληρώσετε τα επιπλέον πεδία στη δήλωση.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Επικοινωνία: τηλ. 2310370132, beni@ebeth.gr , georgiou@ebeth.gr

•

8ο Στρατηγικό Συνέδριο «Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική 2021

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου
Ανάπτυξης, διοργανώνουν την Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021, στην αίθουσα “ΕΡΜΗΣ”, του Χρηματιστηρίου
Αξιών Αθηνών, το Στρατηγικό Συνέδριο «Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική 2021», το
οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live streaming. Δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ. Tο Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ουκρανίας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σας
προσκαλούν στο Επιχειρηματικό Φόρουμ με τίτλο: «Ukraine and Greece: discover new opportunities», τη
Δευτέρα 12 Ιουλίου και ώρα 15.00, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom, στην αγγλική γλώσσα.

•

Exporting to Sub - Sahara Africa- 15.07.2021

Tο Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με
θέμα «EXPORTING TO SUB-SAHARAN AFRICA» υπό την αιγίδα των ΣΕΒ, ΕΒΕΑ και ΣΕΒΕ , για τις
εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων στην Αφρικανική Ήπειρο, στις 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 16:00.

•

Τhe digitalization of supply chains» - Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021, 11:00-12:30

To ICC Germany με το ICC και την υποστήριξη του ICC Ελλάς, στα πλαίσια του Διεθνούς Φόρουμ «Το
Μέλλον των Διεθνών Εφοδιαστικών Αλυσίδων - Βιώσιμο, Ψηφιακό, Έξυπνο» διοργανώνουν το 2ο
workshop με θέμα την «Ψηφιοποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού» «the digitalization of supply chains»
την Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00-12:30.
Αν ενδιαφέρεστε να λάβετε πρόσκληση για τα παραπάνω workshops παρακαλούμε εγγραφείτε στο event
alert
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και γλώσσα του forum η Αγγλική
Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

