ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

•

Πρόσκληση σε Επιχειρηματικό Συνέδριο και Β2Β συναντήσεις με εταιρείες από το
Βιετνάμ

Tο ΕΒΕΑ και ο ΣΕΒ, διοργανώνουν την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00, Επιχειρηματικό Συνέδριο
& B2B Συναντήσεις με επιχειρήσεις από το Βιετνάμ (Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία). Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Βιετνάμ στην Αθήνα και το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Βιετνάμ (VCCI). Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των Ελλήνων
επιχειρηματιών για τις προοπτικές και τις δυνατότητες που παρουσιάζει η αγορά του Βιετνάμ, ενώ στη
συνέχεια θα πραγματοποιηθούν B2B συναντήσεις μεταξύ των Ελλήνων και Βιετναμέζων επιχειρηματιών.
Οι επιχειρήσεις από το Βιετνάμ δραστηριοποιούνται κυρίως στους εξής κλάδους: τρόφιμα, καλλυντικά,
κτηματομεσιτικά, κλωστοϋφαντουργεία κ.ά.
Για τη συμμετοχή σας, συμπληρώστε εδώ τη φόρμα, η οποία περιλαμβάνει και τον κατάλογο με τις
επιχειρήσεις από το Βιετνάμ, έως την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΕΒΕΑ (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, E. mailto:
excom@acci.gr , Τ. 210 3382 342, 252) και τον ΣΕΒ (κα. Βίκυ Μακρυγιάννη, Τομέας Βιομηχανίας,
Ανάπτυξης, Δικτύων & Περιφερειακής Πολιτικής, E. mailto:ir@sev.org.gr , T. 211 5006 121).

•

10ης Ελληνογερμανικής Συνδιάσκεψης - «Διαμορφώνουμε την Ευρώπη μαζί: Δράσεις με
την Τοπική Αυτοδιοίκηση», 3-5 Νοεμβρίου 2021

Στις 3-5 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Αθηνών η 10η Ελληνογερμανική
Συνδιάσκεψη με τίτλο «Διαμορφώνουμε την Ευρώπη μαζί: Δράσεις με την Τοπική Αυτοδιοίκηση»,
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φετινή συνδιάσκεψη ΕΔΩ.

•

Phigital forum με θέμα - “Συνέργειες Επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού Τομέα με
Φορείς Έρευνας και Εκπαίδευσης” - 4-6 Νοεμβρίου 2021

Η Πρωτοβουλία για Παιδεία και Ανάπτυξη, με τον διακριτικό τίτλο ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α, σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών και Βιο-Οικονομίας & το Ινστιτούτο Αγρο-Τεχνολογίας του
ΕΚΕΤΑ, καθώς και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, διοργανώνουν, στις 4-6 Νοεμβρίου 2021 στη
Θεσσαλονίκη, ένα διευρυμένο Forum, στο οποίο θα συζητηθούν ενδελεχώς όλα τα ζητήματα που
αφορούν στη διασύνδεση Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων με Επιχειρήσεις του
Αγροδιατροφικού Τομέα. Το Forum έχει στόχο να ενισχύσει την υπεραξία της Ελληνικής αγροδιατροφικής
παραγωγής, προωθώντας τις συνέργειες όλων των συντελεστών της αξιακής της αλυσίδας και να
διατυπώσει τον οδικό χάρτη επίλυσης όλων των σοβαρών ζητημάτων του τομέα που απαιτούν άμεση
αντιμετώπιση (συνημμένο).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
ΠΡΩΠΑΙΔΕΙΑ, www.prwpaideia.eu
•

Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η κλιματική αλλαγή στον κλάδο της αγροδιατροφής»

Από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου του 2021 θα πραγματοποιηθεί το ψηφιακό τριήμερο Διεθνές Συνέδριο
«Climate Change: The Future of the Agrifood Sector» από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Νέα Γεωργία
Νέα Γενιά» με κεντρικό θέμα τις αλυσιδωτές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον αγροδιατροφικό
τομέα.Σκοπός του συνεδρίου είναι να συμβάλλει στον γόνιμο διάλογο και τη συσπείρωση του
οικοσυστήματος για την εξεύρεση λύσεων, αλλά και την ανάδειξη νέων προσεγγίσεων για την αειφορία
και τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.Παράλληλα, το Συνέδριο στοχεύει στην προβολή ευκαιριών, που
μπορούν να προκύψουν για τους τομείς εκείνους που θα καταφέρουν να ανταποκριθούν
αποτελεσματικότερα στις νέες προκλήσεις, όπως είναι οι δυνατότητες αναγέννησης του εγχώριου κλάδου
μέσα από νέες τεχνολογίες, η ψηφιακή κατάρτιση αγροτών και επιστημόνων, η νέα φιλοκλιματική
ταυτότητα των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Περισσότεροι από 30 διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι εμπειρογνώμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο, την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, το World
Resources Institute, τη Δημόσια Διοίκηση και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, αγρότες, επιχειρηματίες
αλλά και στελέχη της αγοράς από τον ευρύτερο κλάδο της αγροδιατροφής, θα παρουσιάσουν εκτενώς

τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και στη βιομηχανία τροφίμων.Η
συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να το παρακολουθήσουν από
το κανάλι του οργανισμού στο YouTube.
•

CETA Workshop: Agri-food

Την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10 π.μ. θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο «CETA Workshop:
Agri-food» το οποίο έχει σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες της ΕΕ να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη της CETA
και να εκμεταλλευτούν το αναξιοποίητο δυναμικό που αντιπροσωπεύει η καναδική αγορά αγροδιατροφής,
μαθαίνοντας παράλληλα να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους κανονισμούς της. Η Συνολική και
Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά / CETA διευκόλυνε τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, προς όφελος
των επιχειρήσεων των εταιρειών της ΕΕ. Για τον αγροδιατροφικό τομέα, έχει επιτύχει σημαντικά ορόσημα,
όπως:
• Ολική κατάργηση των δασμών για τα περισσότερα αγροδιατροφικά προϊόντα.
• Σημαντική αύξηση των ποσοστώσεων γαλακτοκομικών προϊόντων.
• Πρόσβαση σε καναδικές συμβάσεις προμηθειών για τρόφιμα, καθώς οι εταιρείες της ΕΕ
μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για διαγωνισμούς καναδικής ομοσπονδιακής, επαρχιακής
και περιφερειακής κυβέρνησης.
• Η αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων.
• Η απλοποίηση των διαδικασιών που επιτρέπουν στις εταιρείες της ΕΕ να επενδύουν στον
Καναδά.
• Σωρευμένη συμβατότητα τεχνικών απαιτήσεων.
Στο πλαίσιο της CETA, η ΕΕ και ο Καναδάς συμφώνησαν σε μια αμοιβαία αναγνώριση των υγειονομικών
και φυτοϋγειονομικών προτύπων που θα διευκολύνει τις εταιρείες της ΕΕ να εξάγουν προϊόντα διατροφής
στον Καναδά. Ωστόσο, η CETA δεν προορίζεται να τροποποιήσει τους υγειονομικούς και
φυτοϋγειονομικούς κανόνες της ΕΕ ή του Καναδά που πρέπει να τηρούνται αυστηρά όσον αφορά τη
συμμόρφωση σχετικά με τους ΓΤΟ και τις ορμόνες, για παράδειγμα. Εγγράψου εδώ

•

Doing Business in Zambia" - 16.11.2021

Την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 16:00-18:00 θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο με θέμα «Doing
Business στη Ζάμπια» όπου το διοργανώνει τo Ελληνο-Αφρικανικό Εμπορικό και Αναπτυξιακό
Επιμελητήριο σχετικά με τη Ζάμπια υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ελλάδος ΣΕΒ, του
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και του Συνδέσμου Ελλήνων Εξαγωγέων
(ΣΕΒΕ).
Το οποίο θα αφορά την οικονομική κατάσταση της χώρας, τις εξελίξεις και τάσεις, το επιχειρηματικό
περιβάλλον, τις εξαγωγικές και επενδυτικές ευκαιρίες στη Ζάμπια και γενικότερα τις προϋποθέσεις και τις
προοπτικές συνεργασίας μεταξύ Ζάμπιας και Ελλάδας.
Το συνέδριο θα συγκεντρώσει κορυφαίους κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς αξιωματούχους από τη
Ζάμπια καθώς και Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη χώρα αυτή.
Στο συνέδριο μπορούν να συμμετάσχουν και μη μέλη του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου, το κόστος
συμμετοχής είναι 30 ευρώ ανά άτομο (περισσότερες πληροφορίες εδώ) . Η συμμετοχή στην εκδήλωση
είναι δωρεάν για τα μέλη του εν λόγου Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής εώς στις 12 Νοεμβρίου 2021 στο email info@helafricanchamber.gr για να λάβουν τους κωδικούς πρόσβασης στην τηλεδιάσκεψη (μέσω zoom).
Το συνέδριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά. (συνημμένο)
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

•

Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας - Female Entrepreneurial
Week

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε) διοργανώνει διεθνές φόρουμ «Εβδομάδα
Γυναικείας Επιχειρηματικότητας - Female Entrepreneurial Week» που θα πραγματοποιηθεί από 22-25
Νοεμβρίου 2021.Η επίσημη έναρξη του Φόρουμ, στο Gala θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Νοεμβρίου
και ώρα 20:00
στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη.Η «Εβδομάδα Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας» αποτελεί ένα καινοτόμο project που επιδιώκει την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση
και τη συζήτηση μεταξύ φορέων λήψης αποφάσεων, εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών παγκοσμίως,
προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις δυνατότητες προώθησης της επιχειρηματικότητας.
Η Εβδομάδα λαμβάνει χώρο κάθε 2 χρόνια και αποτελεί επίσημη εκδήλωση της Παγκόσμιας Εβδομάδας
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ενώ σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την πορεία της Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας και της Οικονομική Ενδυνάμωση των Γυναικών στην ευρύτερη περιοχή της
Ευρώπης. Έπειτα από μια δύσκολη χρονιά για όλους, λόγω της πανδημίας, που είχε ως αποτέλεσμα να
ματαιωθεί η περσινή προγραμματισμένη διοργάνωση, ο Σ.Ε.Γ.Ε. επαναφέρει για 4η συνεχόμενη φορά
το «Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας - Female Entrepreneurial Week», το Νοέμβριου του 2021,
βάζοντας για μια βδομάδα τη Θεσσαλονίκη στο Επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Γυναικείου Επιχειρείν. Το
Φόρουμ φέτος επικεντρώνεται στην Επανεκκίνηση της Οικονομίας, με θεματικές που αγγίζουν την
Πράσινη Ανάπτυξη, την Κυκλική Οικονομία, τις Εναλλακτικές Πηγές Χρηματοδότησης, την Αγροτική
Οικονομία, εμπλέκοντας τη διάσταση του φύλου, της συμπερίληψης και της κοινωνικής συμμετοχής.
Ειδικές θεματικές θα αναπτυχθούν με συμμετοχή Γυναικών από την περιοχή των Βαλκανίων και της
Μαύρης Θάλασσας. Με αναμενόμενη Φυσική Συμμετοχή από περισσότερες από 20 χώρες θα δοθεί στους
συμμετέχοντες η ευκαιρία να παρουσιάσουν το σύνολο των επιχειρησιακών τους ικανοτήτων και
δεξιοτήτων και να ανταλλάξουν εμπειρίες και ιδέες, αλλά και να πραγματοποιήσουν επαγγελματικές
συναντήσεις για την ανάπτυξη και τη δικτύωση των επιχειρήσεών τους. Στην φετινή διοργάνωση θα
φιλοξενηθεί πλήθος εκπροσώπων από τους σημαντικότερους φορείς που δρουν πανευρωπαϊκά και
παγκοσμίως για την ανάπτυξη και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας με έμφαση στο Γυναικείο
Επιχειρείν. Μερικοί μόνο από τους οργανισμούς που θα παραβρεθούν είναι το Eurochambers, ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Women Entrepreneurship Platform - WEP, εκπρόσωποι Επιμελητήριών και της
Επιχειρηματικής Συλλογικότητας από όλη την Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί κατά τη διάρκεια του
event στον τομέα της καινοτομίας και της ανάπτυξης, με τη διοργάνωση παράλληλων πάνελ και
εκδηλώσεων που θα αφορούν την συμμετοχή και εκπροσώπηση των γυναικείων επιχειρήσεων στους
συγκεκριμένους τομείς, καθώς και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω ευρωπαϊκών πόρων. Επιπλέον,
στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του Σ.Ε.Γ.Ε. για την επανασύσταση του δικτύου «Γυναικών Πρεσβειρών
Επιχειρηματικότητας», μιας δράσης που θα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Φόρουμ βραβεύσεις γυναικών επιχειρηματιών
που αποτελούν πρότυπα έμπνευσης για τον επιχειρηματικό κόσμο μέσω της προσφοράς τους και του
συνολικού έργου τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδό σας στο Gala είναι η υποχρεωτική χρήση
μάσκας, η επίδειξη της ταυτότητάς σας, καθώς και του πιστοποιητικού πλήρους εμβολιασμού ή βεβαίωση
νόσησης κατά του Covid 19.
Για περισσότερες στο email:members@sege.gr .

